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STUDIE

"Pravda vás

osvobodí"

(Jan 8, 32)

m-IV/1984

Studie

J O S E F KOLÁČEK

(Rím)

Ž Í T V P R A V D É NEBO...?

Zít v pravdě. Nesloužit lži. Nemlčet k bezpráví. C o proměnilo tyto
mravní zásady v dráždivý, kategorický imperativ svědomí, co z nich vytvořilo výbušninu či silnou zbraň, jak říká Václav Havel? Proč se staly
mocí bezmocných? Platí jen v atmosféře strachu, jakou vytvářejí totalitní
systémy, n e b o jsou zdravým krevním tlakem čestného člověka, a to i v
otevřené společnosti? Proč se této zbraně nechápou všichni lidé žyící v
útlaku a nesvobodě? T o u h a po pravdě j e přece hluboce vepsána d o lidské bytosti. C o ji dokáže otupit či umlčet? Když se po první světové válce
rodila československá republika, vepsal si osvobozený národ do státního
znaku heslo: Pravda vítězí. Je tenhle mravní rys v charakteru národa ten
nejsilnější? Proč »žít v pravdě, jednat podle svého svědomí a říkat to, co
si člověk myslí«, proč to najednou působí jako objev N o v é h o světa?
A l e o jakou pravdu j d e ? Mám-li jí zasvětit svůj život, mám-li podle ní
řídit své jednání, mám-li pro ni obětovat svou bezpečnost či osobní svobodu, musím mít jistotu o její svrchované hodnotě. Dávají ji různé filosofie, které ji většinou relativisuji, anebo snad ideologické systémy? Ty
většinou ústí do institucionalisované lži. Zůstává pravda lidského svědomí, které n e u n i k n e žádný člověk. M ů ž e před ní utíkat, m ů ž e si před ní
zakrývat oči, m ů ž e sejí vysmívat, otupovat ji skepsí či teoriemi nejmenšího odporu, ale přesto bez ní n e m ů ž e žít. Opravdu? Většinou se lidem
zdá, že za pomoci lži, přetvářky a podvodů se žije lehčeji, či aspoň se lze
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vyhnout tolika trampotám. Proti tomuto pohodlnému mravnímu relativismu stojí Ježíšovo: »Vaše řeč budiž, ano, ano, ne, ne. Co j e nad to,
pochází od zlého ducha« (Mt 5, 37). Pro věřícího člověka stojí tento příkaz na božské autoritě Krista, ale čím j e vázán k pravdomluvnosti ten,
kdo v Krista nevěří. Vrozeným smyslem pro pravdu, svědomím. Tento
bod osvětluje filosofická definice: agere sequitur esse; ordo essendi est
ordo agendi; omne ens in quantum ens est unum, verum, bonům, pulchrum. Člověk jedná podle toho, co je v řádu bytí. Nedílnou složkou jeho bytostí je pravda, dobro, krása. Odtud vyvěrá onen smysl pro pravdu. Ze samého nitra člověka, z jeho bytosti. Proto je mu lež bytostně odporná a musí šíji
všelijak přikrášlit či přesněji proměnit na »svou« pravdu, aby ji mohl žít.
*

*

*

Osvobozený národ si do státního znaku nic nevepsal. To je pustá nadsázka, jejíž suchý list jsem bezmyšlenkovitě utrhl na nějakém ohlasu
oslav osvobození. Ještě teď z toho vane pach propoceného límečku vlasteneckého nadšení táborového řečníka. O hesle rozhodovali vůdcové
národa. I tento titul nabobtnal tolika slabostmi a záští těch, kteří jej nosili, že se jeho sněžná bělost mění v povědomí v mazlavou břečku. I tu se
dopustili zdánlivě nepatrného podvůdku: místo starobylého hesla Cechů,
kteří táhli do boje za vítězství Boží pravdy - pod heslem: Pravda Páně
vítězí - vespali do státního znaku: Pravda vítězí. Chtěli vystačit jen s pravdou, s abstraktní pravdou, jistě že potřebovala nějaké epitheton, a tedy filosofická, vědecká, umělecká, politická, historická, hospodářská. Pouze
tylo »pravdy« měly formovat charakter národa. Pouze tyto pravdy měly
zelenou pro případné vítězství. Osobní Bůh, který j e Pravda sama, pramen jakékoliv pravdy, její měřítko a ve své svrchované spravedlnosti i
soudce veškerých dílčích pravd, měl být odložen do musea, do nenávratné minulosti, aby nějak nepřekážel růstu nového, nadějného českého.
*

*

*

Bylo heslo »Pravda vítězí« výrazem duchovní atmosféry národního
společenství, formovalo nějak charakter národa? Bylo toho vůbec schopno? Proč to má pravda u člověka tak těžké, aby u něho zvítězila? Je vepsána do jeho nitra, je hlavní tepnou jeho touhy a neuhasitelné touhy, a
přesto se ničemu tak houfně a zarputile nebrání jako právě jí. Trochu to
naznačuje definice Tomáše Akvinského: Veritas a quolibet dicatur, de
Spiritu Sancto est (Pravda, ať ji říká kdokoliv, je z Ducha svatého). Křesťané vědí, že bránit se zatvrzele poznané pravdě j e hřích proti Duchu
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svatému. Stačí však vědět? Stačí i často slýchat »Pravda vítězí« nebo to čítat pod nohama českého lva na státním znaku či na presidentské vlajce?
Křesfané čítají v Písmu svatém Ježíšova slova: »Nastává hodina - ano, už
j e tady, kdy opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě« {Jan 4, 23). Proto je dnes tak palčivý výkřik volajícího na poušti českého duchovního života: »Žít v pravdě.« Jeho ozvěna j e prokrvena mocí
Ježíšova slova: Ano, už j e tady hodina, kdy opravdoví lidé, ryzí charaktery, živé víry a nezištné a bezvýhradné lásky budou žít před nebeským Otcem v pravdě. Ovocem takového života je radost, pokoj, velkodušnost,
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost, čestnost a v nich ve všech - láska.
Jsou takoví nebo nejsou? Kolik j e j i c h ? Naděje ze všech sil volá: Jsou!
Musí být! Tisíckrát zraňovaná zkušenost nemůže napočítat ani »deset
spravedlivých«.
*

*

•

Prope est Dominus omnibus invocantibus eum, omnibus invocantibus
eum in veritate (Žl 145,18). Dokud naši předkové vzývali Boha v pravdě,
s upřímností, jaké jen byli schopni, čerpali jistotu, sílu i odvahu a naději z
jeho blízkosti. Duch obrozenecké a zvláště moderní české literatury zaséval stále více vzdor. Vzpouru ve jménu osvobození člověka. Nevolat k
Bohu, nehovořit s Ním. Přerušit jakýkoliv styk, ano vymazat Ho ze svého
vědomí i za cenu, že literatura musí sáhnout k fikci, k novým mýtům, velebit dávno mrtvé pohanské mýty. Předpokladem pro člověka, který vzývá živého a pravého Boha v pravdě, je objektivní poznání, co je on sám, a
kdo je Ten, k němuž hovoří. Je to namáhavé, je to celoživotní kamenolom, ano, tak těžká práce jako v kamenolomu, ale tak může člověk vydolovat moudrost, či se lépe připravit na dar moudrosti, které se mu dostane od Pána, kterého se poctivě snaží poznat. Ježíš vryl do všech časů i do
naší doby vzdoru a ateistické vzpoury toto svítání naděje: »Vytrváte-li v
mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda
vás osvobodí« {Jan 8, 31-32). Obrozenecká literatura i současná česká literární tvorba sálá vyprahlostí a žízní po pravdě a j e ochotna přísahat, že
jenom pravda nás osvobodí, jenomže v zajetí své vzpoury proti Bohu
přetíná hlavní kořen. Nechce vytrvat v Božím slovu; chce být jako Bůh.
Tvořit z ničeho. Postavit se na místo Boha a rozhodovat, co je dobré a co
j e zlé. Autoři s pohrdáním odmítají možnost být učedníky Božího Syna.
Nechtějí být nikomu poplatní. Jen sobě ... a osvobodili člověka? Má
český národ více svobody? Jaké ovoce přináší jejich vzpoura? Nebo lze
přičítat poměry, v nichž musí dnes český národ žít, někomu jinému,
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něčemu jinému? Bylo by to čestné? Což není prvním krokem k osvobození nehledat vinu u druhých, nýbrž u sebe? Blízko je Pán všem, kteří ho
vzývají v pravdě.
*

*

*

Žijeme v pravdě? Neuhýbejme šermírsky elegantním krytem do relativismu Pilátovy otázky: Co je pravda? Tím sice skeptik zachrání svou kůži, ale k životu v pravdě se nepřiblíží ani o krůček. Myslíte, že Pilát mohl
rychle zapomenout na Ježíšova slova: »Já jsem se proto narodil a proto
přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší
můj hlas« (Jan 18, 37-38)? I skepse, kterou nosí každý z nás v sobě, se
bude snažit vyhnout přímé odpovědi na tu příliš jasnou otázku: Žijeme v
pravdě?
Pohnulo se něco v našem nitru? Rozvířila se protichůdná hnutí? Nač
jsme pomyslili na prvém místě? Cítili jsme to jako výčitku nebo hned
zranění či obžalobu, nebo jako pohlazení maminčina hlasu či jako tatínkovo odkašlání před nezvykle slavnostním: Milý synu, milá dcero! Nebudeme se ukvapovat nějakým předstíraně rozhodným či váhavým »ano«
či ironicky nezúčastněným pousmáním nebo popuzeným »ne«, které
ovšem doprovází některá z filosofických či ideologických kadencí. Přiznejme si, že v tom nemáme jasno a že se musíme poohlédnout, je jakási
divná nechuť pouštět se do takového »šťárání ve vlastním nitru« v minulých dnech, hodinách, myšlenkách, skutcích. Upřímnost není příjemná.
Tušíme, že je v ní cosi osvobozujícího, ale jak bolestivě se zadírá ... být z
pravdy ... být z pravdy ... každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Neberou
právě zde výčitky svědomí svou palčivost? ... že neslyším ... že nechci
slyšet? To by tak bylo, abych něco dobrého nenašel! Přece nebudu nad
sebou lámat hůl a dělat ze sebe čtrnáctikarátového škarohlída! Dobrá,
klidně popusťme uzdu své chuti nalézt co nejvíce kladných rysů. Bude
tomu už rok, co jsem se na schůzi zastal nevinně nařčeného kolegy a
vyvrátil podezření, jež ohrožovalo jeho jméno. Tuhle jsem dokázal našemu vrátnému přiznat, že jsem se mýlil, a omluvil jsem se. Spolužákovi z
rodného města jsem vrátil půjčku, na kterou už zapomněl, a při náhodném rozhovoru ve vlaku jsem nakonec dokázal přiznat, že jsem se jen chlubil
a přeháněl, a předevčírem jsem ženě po pravdě řekl, proč jsem přišel domů až nad ránem. Dělá mi to dobře, když mi někdo řekne, že jsem čestný
chlap, ale že si vzpomenu na tak málo věcí, to jsem nemyslel. Nebo je
mé čestnosti jako šafránu? A což teprve dobrota, při níž se mně i druhým
jasní tvář a lidé kolem mne okřívají! Anebo otevřenost, která nedovolí
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nedůvěře, aby ani nezapustila kořínky, které odvane strach jako spadlé
listí. Sbírám záblesky, hřejivé chvíle jako klásky na dvakrát pohrabaném
strništi. Mohu si oči vykoukat, z paměti už víc nevyždímám, spíše jen naježené: za dnešních poměrů? v tomto nemožném světě? A jako studený
průvan se mi dere do vědomí: Kolikrát jsem na svou čestnost doplácel,
kolikrát mi jen moje otevřenost uškodila a jak byla zneužita dobrota mého srdce; ještě se mi za zády smáli. V leckterém pohledu dodnes cítím,
jako bych měl na čele vpáleno: hlupák! Tím však přiznávám, že kladné
rysy, dobré skutky a ctnosti nejsou čistým vzduchem, který dýchám, či
světlem, které ze mně sálá. Spíše jen velmi řídké, velmi vzácné záblesky.
Z toho tedy vyplývá, že náš všední život je důkladně prosáklý přetvářkou,
neupřímností, ba lží, kterou se vyhýbáme nepříjemnostem, za to jí získáváme i výhody pro sebe, aniž nás svědomí zabolí, že jsme přispěli k rostoucí nedychatelnosti atmosféry nedůvěry. Mistrně si zdůvodňujeme, že
přece musíme nosit masky, že je to dnes nutné. Až úzkostlivě se střežíme
připustit ke slovu výčitky svědomí, že se míjíme se svým životním cílem.

Pod pojmem »lež« tu nemám na mysli jen vědomé zfalšování údajů
při nepravdivém tvrzení či výpovědi, která vede k oklamání druhého, nebo záměrné ideologické obracení faktů naruby, nýbrž to, co se odehrává
v člověku, když se celý jeho život stal ne-pravdou. Člověk j e stvořen Pravdou, k jejímu obrazu, to znamená má strukturu pravdy, jeho vnitřní život
náchází jen v ní smysl, je tepem jeho hledání, palčivostí jeho duchovni
žízně. Život ve lži, jakkoliv maskované, jakkoliv ideologicky zdůvodňované, znamená nejhlubší odcizení. Člověk se stává opakem toho, čím má
být. Odtud vyvěrá houstnoucí šero, ba temnota jeho zde-bytí. Co je to
vlastně »Životní lež«, co to znamená lhát svým životem? Zaslechneme-li
takové tvrzení, budeme se zuby nehty bránit, že by něco takového mohlo
platit o nás. Nejraději bychom slyšeli nějakou definici, při níž bychom
mohli slovo po slově vyvrátit, že by se něco takového vztahovalo na nás.
My se však nespolehneme na žádnou definici. Přiznáme si, že nás ta
otázka přivádí do rozpaků, že vyvolává jakousi divnou nejistotu. Proto se
zahledíme do sebe a budeme ze svého života lovit jednotlivé skutečnosti.
Nejprve si uvědomíme, že se stále někomu či něčemu vyhýbáme. Máme to sice zdůvodněné - a jak! Já chci mít pokoj. Ty věci, ty události, ti
lidé mě jen otravují. Když se člověk někomu či něčemu vyhýbá, ještě
nelže ústy. Presto už zde jsou první semínka, ba víc první klíčky »života
7

ve lži«. Snad přitom ani nechová nějaké postranní myšlenky, nic nezkresluje, nic neobrací naruby, jen chce mít pokoj, jen se prostě vyhne. Setkáli se s někým, kdo má nějaké trápení či nemoc, elegantně si ho nevšimne
nebo to odbude nějakou rádoby útěšnou bodrostí: nemá čas. Má tolik důležitých úkolů, práce, starostí. Své dobré důvody vysype z rukávu s ohromující přesvědčivostí. A přitom dosahuje obdivuhodných výkonů. Stává
se »někým« v očích lidí, dělá kariéru. To však nic nemění na základní
skutečnosti, že chodí nevšímavě kolem utrpení či nouze druhého a možná i s blahosklonným či sebevědomým úsměvem na rtech. Ocitá se tak
na opačném pólu jediného Božího přikázání, jež vymezuje konkrétní
aplikaci našeho životního cíle: »Miluj svého bližního jako sebe samého.«
Avšak my se stále vyhýbáme právě tomu, abychom milovali. Vidte,
při tomto slově máte pocit, jako když při plavání na jezeře se vám nohy
zaplétají do vodních řas. A není to jen kvůli omšelosti či ohmatanosti tohoto výrazu. V pozadí je celé smetiště naší nechuti dávat to nejlepší, co
máme, a dávat bezvýhradně a nepočítat. Jistě je nutno vidět dál než jen
tu méně sympatickou, lhostejnou či odpornou tvář blízkého člověka.
Kam? Na kořeny našeho bohatství. Vždyť všechno, co máme, jsme dostali. Jsme jenom správci, kteří budou jednou muset vydávat počet, jak
hospodařili se svěřenými talenty. Vyhýbáme-li se, škudlíme-li, schraňujeme-li jen pro sebe, pak naše schopnost milovat zakrňuje nutně, zákonně,
tep našeho vnitřního života ochromuje. Ale pak je nutno zahledět se lépe
(víra má onu laserovou pronikavost) na toho, komu dáváme. Proč je nám
někdo nesympatický, lhostejný, odporný? Člověk dokázal a dokáže snést
velkou hromadu pádných důvodů, jenom je podezřelé, že všechny mají
krevní skupinu neochoty vzít na sebe nouzi druhého, vstoupit do jeho
utrpení, ba jen se mu přiblížit a třeba i mlčky být po ruce. Těžko to lze
vyjádřit lapidárněji, než to učinil apoštol Pavel: »Alter alterius onera portate et sic adimplebitis legem Christi (Neste břemena jeden druhého, a
tak naplníte zákon Kristův)« (Gal 6,2). Mám-li před očima jen člověka v
celé jeho bídě a slávě, pak převáží ve většině případů tlení jeho ubohosti,
zatměné ploty jeho přízemních názorů a přání a divoké koně odporu a
lhostejnosti mají volný výběh. Tak vzniká peklo existencialistů. Avšak s
tímto bezvýznamným trpícím, ubohým, banálním člověkem se ztotožňuje Kristus, chce, abychom se s Ním setkávali právě tu. Vyhneme-li se, pak
se vyhýbáme Jemu, který je ZivoT a PRAVDA.
Vyhnout se rozhodnutí znamená nejednat, přešlapovat na místě, vyčkávat. Vyhnout se rozhodnutí mezi dobrem a zlem přivádí člověka do výsostných vod existenciální nepravdivosti, protože chytračením klesá do
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nižších vrstev lidské existence - do živoření. Jeho životní moudrostí se
stane: »Cos užil, to máš«, jako Kainovo znamení vpálené do české mentality oním Švejkovým pivem a párkem. Tato moudrost pak vykrystalisovala do nehynoucí fráze - »ukájet hmotné potřeby člověka«, a to nejen
jako vnadidlo, nýbrž i jako klec, která mu brání dohlédnout a domýšlet,
kam takové živoření vede. Apoštol Pavel rozčísne tuto dusivou atmosféru nejnižší úrovně existenciální nepravdivosti lapidárním: »Nemylte se, s
Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí. Kdo totiž seje do svého
těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí
věčný život« (Gal 6, 7).
*

*

*

I jen letmý pohled na lidská díla, i jen povšechné zamyšlení nad lidskými dějinami či krátké ponoření do vlastního nitra dovoluje dojít k závěru, že život člověka, ař se to snažíme vysvětlovat jakkoliv, je úsilí o nekonečné. Křičí o tom jeho vlastní touha, křičí o tom daleko mocněji jeho
činnost. Nechce znát hranice. Avšak být stále na pochodu, den jak den
vyrážet za neznámým, jen tušeným cílem, poháněn vírou, která j e vryta
do srdce, živen nadějí, která má blíže k ostnu než k vyhřáté posteli, to je
těžké snést. Člověk je líný. To raději bude přísahat na švejkovskou moudrost pivečka a párku s křenem. Bude se zuřivě bránit všemu, co na něho
klade požadavky. Na to vynaloží veškerý svůj ostrovtip, a nemá ho málo.
Rozjaří se, rozezpívá, zavtipkuje, uroní i nějakou slzu do vypitého džbánku piva. Večer se podobá večeru, týden od týdne j e k nerozeznání, jednotvárnost civí do tváře jako škleb nějakého čertíka u patky gotického oblouku; život se scvrkává na vyježděné koleje, na to, co člověk »musí mít«, a
jsou to většinou plody zrající na stráních hospodských řečí nebo v šerosvitu kavárenských olympů a na otlučené dopravní značky oněch vyšlapaných cest. Jeho existence ztrácí svěžest, i když po ní vzdychá (zůstane
ovšem jen při tom vzdychání), a mizí z ní stopy ducha, i když se snaží
blýskat a omračovat citáty, aby sklidil pochvalu, že má ten »pravý esprit«.
Avšak za tím se skrývá nepohnutost, strnulost, nechuí vyrazit za tím, co
oko nevidělo, za tím, o čem uši neslyšely, za tím, co na jeho mysl dosud
nevstoupilo, o čem však v jeho touze trne jakási jizva. Ví, že právě odtud
pramení znovu a znovu vlny nespokojenosti, ale mnohokrát si zakáže na
to myslet, zabývat se tím, jít tomu na kořen. Ač si to nechce přiznal, doléhá na něho vědomí, že podstatným rysem ducha je překračoval hranice
návyků, opustit vyježděné koleje, nespokojovat se s dosaženým. Vždyť
lidský duch nese rysy Nekonečného a vzpíná se po nezměrném.
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Je tragickým paradoxem lidské svobody, jež j e na polednících a rovnoběžkách existence nejblíže božskému bytí, že dokáže v sobě neutralisovat tento transcendentální tlak, umlčet nebo bolestínsky snášet tyto záděry nespokojenosti. Tím se stane život fádní. T o je příznak vážného
ztroskotání úsilí o plný, bohatý život; nedostatek opravdových hodnot
vyvolává horečnaté stavy, všechno se v nitru vzpírá představě, že by měl
člověk takhle strávit svůj život. Vrhá se do zábav a dobrodružství, ale
sklízí čím dál tím víc životní unuděnosti, jeho city pustnou a jeho srdce
duní prázdnotou. V současné době dosáhl nebývalé úrovně průmysl
nabízející nejrozmanitější zábavu, zvoucí do vysněných dobrodružství, a
presto rapidně mizí z lidských tváří radost, z lidských niter myšlenkové
bohatství, citová hloubka. Vyhasíná touha po velikosti, pomalu, ale přesto má ničivou moc ochromovat touhu druhých jako záření atomového
rozpadu. Na území odumřelé touhy po velikosti bují skepse, bezohledná
vypočítavost, nihilismus, ba víc: j e veleben jako jediný moudrý životní
postoj. Jeho zastánci systematicky ubíjejí v sobě i v druhých, třeba jen
posměchem, zlehčováním, ironií smysl očekávání toho, co dělá člověka
ryzím, totiž naděje na krásu, naděje, že člověk může být lepší, dokonalý,
svatý, že je možné setkat se s dobrem, které uhasí žízeň, tu propastnou
žízeň lidského srdce, že je možné nezištné přátelství, že lidské srdce je
schopno milovat, ano milovat nade všechno Toho, který j e láska sama a z
něhož všechna lidská láska pochází, a že je možno milovat člověka vedle
i naproti jako sebe.
Pro skeptika, zastánce nihilismu či pro chytrou hlavu, která se zabývá
jen počítáním, co jí to vynese, j e taková naděje, možnost růstu lidské
osobnosti pod tímto sluncem či kategorie milosti něco jako nejpřísnější
tabu. Proto zákonitě vítězí neklid srdce, nepřiznaná a umně maskovaná
rozháranost. V nitru vytryskne divně kalný pramen tuposti, jež nemá ani
na záblesk touhy. Člověk najednou začíná nechápat druhé, jsou mu čím
dál tím více cizí, vzdálení, odporní, takže se není co divit Sartrovi, když
definuje: »Peklo? To jsou ti druzí.« K novému, jež by ho mohlo vyrušit v
jeho návycích či dokonce vyhodit z kolejí, se staví odmítavě, ba dokonce
nepřátelsky. Jako nové přijímá jen další injekce skepse, jako nové zakouší
jen stále silnější dávky nihilismu, objevné vidí v komputerové vypočítavosti. Profylaktické techniky zavádí i do svého duchovního života, aby
nedošlo k ničemu, co by narušilo pevný rámec jeho »živoření«, co by jím
mohlo otřást. Všechno je v něm zaměřeno na výkon, na výdělek, na kariéru, na úspěch, na vliv či známosti. Je docela možné, že se takový člověk v životě uplatní. Mnozí ho budou považovat za velmi schopného člo204

věka, jenomže při bližším styku nás ovane nemile plísňová malichernost,
kde bychom očekávali ozón velkodušnosti. V jeho názorech se ti druzí
scvrkávají na kolečka či stupínky pro jeho nohy. Za gejsíry historek a vtipů o slabostech druhých, za mefistovskými záblesky ironických šlehů zeje prázdnota jeho myšlení. Není v něm ani potuchy, že člověk má ve své
podstatě něco propastného, že tento konečný tvor nese v sobě něco nekonečného, že nej hlubší hlubinou jeho bytí j e Bůh.
*

•

*

Malicherné bytí nezakusí blaženost oddanosti; jako nakažlivého bacilu se hrozí představy, že by mělo dát samo sebe. Takový člověk je uhranut hlodající domněnkou, že ho vlastně všechno ohrožuje, že si svou existenci nemůže dokonale zajistit, přestože jeho úzkost je stále ve stavu
nejvyšší pohotovosti. Nikdy nepochopí, ale také nezakusí, že víc dávat
přináší mnohem větší blaženost než přijímat. Před jitřní zvěstí, že ztrátou
vlastního bytí by se otevřel Boží milosti, zazdí dveře i okna. Tak vzniká v
živořící existenci hluboký a mnohdy nepřiznaný odpor k lásce, ale i ke
všemu, co vyžaduje přemáhání sama sebe, co zavání obětí. Tu a tam se
vracející pokušení nezištně milovat udupává tyranským drilem návyků.
Tekuté písky svého života obezdí ideologií nenávisti a křečovitě si namlouvá, že mu dává pevnost, nesmiřitelnost a slávu dobyvatelů. Zatím
však tato domnělá pevnost je pouze strnutí, zkostnatělost. Živořící existence se stává krok za krokem těžkopádná, bezmyšlenkovitá a vůbec
»mrtvá«. Setká-li se s ryzím člověkem, zakouší, jak je duchovně bezmocná. Zde je také pramen onoho »mystéria iniquitatis«, proč jsou nenáviděni jedinci, kteří nechtějí nic jiného než činit dobře, sloužit a milovat, proč
musí být zesměšňováni, špiněni a zatýkáni, kde se bere tolik zášti likvidovat je a vymazat jejich stopu z vědomí všech lidí. Tato vnitřní bezmocnost vyvolává v takových lidech pocit nejistoty (dennodenní nejistoty tyranů a všech totalitních režimů!), i když navenek v nepřehledné situaci
nebo při řešení krkolomných problémů zachovají chladnou hlavu. Přesto
j e dere vědomí, že nejsou na výši vlastních otázek života.
Avšak taková hlubinná a dobře maskovaná nejistota přináší své ovoce. Pomalu se sráží, ba zhušřuje do všudypřítomného strachu, z něhož
pak žár konkrétních poměrů vydestiluje existenciální zbabělost. Člověk
se stává ustrašený ve vlastním slova smyslu: ztratil odvahu dávat, milovat, dát se obdarovat, otevřít se pravdě, dobru a kráse; jen křečovitě lpí na
své zimomřivé existenci. A tím, že lpí na sobě, ztrácí sebe. Jako vlhkost v
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drolící se zdi vzlíná do takového života studící rozladění a rozkladná špatná nálada, všelijak zastíraná ostentativní veselostí a jakousi kolovrátkovou bezstarostností. Pokouší-li se člověk jen »si žít«, ukájet pouze své
hmotné potřeby, tedy přesněji řečeno živořit, pak usiluje o něco, čeho
žádný člověk není schopen: být dokonale povrchní; to znamená popřít v
sobě, ba dokonale umrtvit svou touhu překračovat úzké hranice své existence, zřeknout se své velké výsady být nespokojený s dosaženým,čekat
na to, co má ještě přijít, být otevřený pro to, co je větší než jeho dosavadní měřítka. Kdo se toho zříká, vzdává se samého života.
*

*

*

Už z tohoto fenomenologického náčrtu existenciální nepravdivosti
lidského bytí vystupují ostré kontury příznaků života ve lži. A je pochopitelná ona škrtící nechuť, která se v člověku zvedá, musí-li vidět ve veškeré
nahotě, čím vlastně většinou je, jaké málo honosné síly v něm převládají.
Není se co divit, že před tím zavírá oči, že se od toho odvrací, ba začne i
popírat, že by něco takového mohlo platit o něm. To však je pouze další
projev prolhanosti jeho života.
V jednom bodě může tato škrtící nechuť působit blahodárně. Zanícená rána nebo ochromující nemoc také zalarmují v člověku zbývající síly,
které najednou vědí, že cesta ke zdraví vede opačným směrem. Tak může z hlubin našeho srdce vytrysknout touha po opravdovosti. Od touhy k
jejímu uskutečnění je obrovský výškový rozdíl. Vrcholek se ztrácí v
mracích. Malomyslnost pohotově našeptává, že neexistuje. Skepse
opírřýící se o nějaké jméno slaveného nihilisty dotvrzuje: »Bláhové snění!
Zanech vší naděje! Podívej se jen kolem sebe!« A právě když se rozhlížíme a pozorujeme, střelka našeho svědomí se podivně chvěje v blízkosti
otázky: Jak vypadá člověk, který nejen hovoří o pravdě, nýbrž ji i žije? A
protože pravda je dobro, jehož podstatným rysem je, že se samo sdílí, tedy takový člověk vyzařuje pravdu, takže ti kolem něho ji bezprostředně i
beze slov zakouší.
Tu a tam se setkáme s lidmi, v jejichž přítomnosti je nám dobře, rojí
se v nás nové a nové myšlenky, v našich přáních, touhách, záměrech najednou svítá, zrak se nám pročišťuje a my vidíme přátelství či lásku na dosah ruky. Jindy n e j e n při tomto setkání. Mají snad moc vzbuzovat v nás
přátelství či lásku? Ptáme-li se proč, začínáme tápat. Nejvýše nahmátneme jako opěrný bod: dokáží bezvýhradně přijmout. V jejich blízkosti máme hladící dojem otevřeného srdce, které přijímá naše bytí do sebe. Nic
od nás nechce. Nesnaží se u nás dosáhnout nějakou protekci nebo výsady.
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Nechtějí nikoho k sobě vázat. Jejich nevtíravý zájem rozvazuje jazyk, jejich uctivé mlčení dává křídla. Nezkříží let myšlenky, nepřetrhnou větu,
jako šuměni lesa stojí stranou. I když jsme mnohokrát pochybovali o
tom, zda existuje ryzí radost, i když jsme o tom napsali články a vědecké
studie, přesto v jejich blízkosti najednou máme podivnou jistotu, že radost je na dosah ruky, že z nich sálá, že je svatozáří jejich vnitřní velikosti. A tato velikost jim dodává vzácnou neohroženost. Bez ní by totiž nemohli bezvýhradně otevřít svou duši druhému. Protože příliš dobře vědí,
že to není žádná vrozená vlastnost nebo vypěstovaný a zušlechtěný talent, zůstávají prostí jako říčka, která vděčí pramenu a přítokům za svůj
hravý proud. Otevřeli se Kristu a nepřestávají velebit tu chvíli milosti. Vyrůstají z Krista jako větve z hlavního kmenu. Jejich moc vzbuzovat přátelství a lásku, jejich radost i neohroženost, jejich sklon být raději v
ústraní i jejich vnitřní velikost pochází z Krista. Je to jeho ovoce, které na
nich pouze uzrává. 2ijí v Kristu stejně samozřejmě jako žijí ve světě. Jádro jejich osobnosti právě proto nepodléhá vlivu toho, co je ve světě i v
člověku úděsné, před čím jiní malomyslní anebo se chvějí úzkostí. Jejich
odolnost vůči úděsnému v člověku se projevuje tím, že nechoval' v sobě
urážky ani křivdy, považují za zbytečné je byť jen připomínat, ba víc, nepotřebují urážky ani odpouštět. V tepu jejich lásky stále šumí ozvěna slov
Ukřižovaného: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.« Snad mají
schopnost dívat se na všechny obtížené jhem záští očima Krista. On jim
také dává sílu nepovažovat urážku za nějakou urážku, nemstil se za křivdu či násilí. Tak vzniká i roste ona nezištnost, jež ohromuje, ale i dráždí
všechny egoisty.
*

*

*

Často takoví lidé bezvýhradné upřímnosti nezanechávají po sobě díla,
0 nichž se mnoho píše či mluví. Mnohdy zmizí jejich jas ze světa jako poslední paprsek zapadajícího slunce. Zcela prostě a tiše vstupují do
věčné slávy. Avšak ve svědomí těch, s nimiž se v životě setkali, působí dál
jako duchovní moc. Právě tím, že nás neodsuzují, soudí nás svým životem v pravdě, jak dokázali žít v Kristu na těchto polednících. Palčivě se
vrývá do našeho svědomí, jak rozlišovali, co je správné a co ne, jak nesouhlasili, když nemohli, jak nám bralo dech, že nikdy nepronesli slova
odsouzení, ba ani ten nejjemnější radar našeho citu nezachytil, že by nás
1 jen v myšlenkách odsuzovali. Nejvýš se mlčky vzdálili. Do spadaného
listí prázdných řečí vpadne jako jistota, že to j e opravdový soud, neboťje
prokrven mlčením Božího milosrdenství. Soudní síně světa něco takového
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neznají, anebo to zažijí tak zřídka, že vrývají vysoko do zdi znamení, kam
až sahala voda při té mimořádné povodni. Oni nás totiž soudí tím, že bez
jakéhokoliv zdůrazňování, stojí na tom, co objevili, k čemu se dopracovali, co nahlédli; stojí za pravdou, ale nevnucují nám ji. Zcela jim chybí ono
odpudivé »já to vím lépe«.
Každý pokus vidět ostatní očima Krista je utvrzuje v přesvědčení, že
mohou objektivně soudit jen sami sebe. Je to jako výstup po převislé
skalní stěně, avšak tím se v nich utužuje úchvatná nevtíravost, jinak též
podstatná čistota. V jejich tichém, ba uklidňujícím pohledu lze vytušit, že
viděli Svatého svatých, jak to slíbil těm, kteří mají čisté srdce, ba že na
něho patří ve všech věcech, že ho vidí i v nás, zatímco my tápeme a vzpíráme se byť i jen takové představě. Žasneme, kde se v nich bere ta samozřejmost a logika: Protože On je svatý, cítí se vázáni touto vrcholnou
lidskou skutečností - svatostí. Vtiskuje jim to docela jinou mentalitu.
Starají se jen o Něho, jen jak by se Jemu líbili, přesně tak jako zamilovaní. Ostatní věci neberou vážně. Nestarají se o hromadění peněz, rozdají, co jim přijde do rukou, nemyslí na to, z čeho budou živi zítra nebo
za rok. Boří nám naše umně zkonstruované domečky z karet, o nichž
jsme předpokládali, že jsou životními jistotami.
Člověk žijící v pravdě se nepotřebuje utvrzovat tím, že rozdává soudy
nalevo, napravo. Jeho prostotou a jeho průzračností je důvěrný vztah ke
Kristu. V něm jako ve sluneční výhni tají všechny obavy, taví se krunýře
svírajících úzkostí i strachů z lidí a jejich zloby. Dívá se na ně s lhostejností jako na kamenné tygry a draky před vchody do buddhistických
chrámů. Taková svatá bezstarostnost dává člověku jasnozřivost upřímného srdce. To však není sváteční šperk, nýbrž trpký úděl prorocké osamělosti. Tu a tam je vnitřně puzen vyslovit pravdu, ne tu pohodlnou z knih,
přednáškových sálů či obrazovek, ale tu krvopotnou: jít za druhým a říci
mu do očí: Žiješ ve lži. Předstíráš něco lidem i sobě. Strašně si nalháváš.
Ničíš to málo dobrého, cos dosud v životě vykonal. Zaslepilo tě tělo,
obloudil tě svět, ošálil tě satan ... STŮJ! UŽ ani krok dál! Dál j e tarpejská
skála rytířů nicoty. Všichni končí sebevraždou. Nedozírně úděsná je sebevražda ducha. Připravuješ si ji každým dalším krokem. STŮJ! Vrať se!
Volám tě ve jménu života ... ŽIVOTA. Náhle jej to napadne jako osvícení.
Musí svítit. Každé slovo je roztavená pravda, řeřavá. Má vnitřní jistotu, že
musí poznané sdělit, jinak ten druhý ji od nikoho neuslyší.
Světlo, které je v něm od onoho osvícení, mu dodává zvláštní sílu. Vyzařuje z něho. Dráždí nakažené lží, hledajícím přináší úlevu.
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Až se začne toto světlo oblékat do červánků a ukládat své paprsky do
zešeřelých záhybů všednosti, přejede po vědomí mráz myšlenky J a k si to
mohl troufnout říci bez obalu celou pravdu. Hledá v sobě, vzpomíná na
odstíny v pohledu i v hlasu druhého, ale ke svému údivu naráží pouze na
stopy bázně, ba hrůzy, posvátné hrůzy před svatým. Divná bázeň, říká si,
když je jak rozkvetlá jabloň radosti, ba rozezpívaná a roztančená jásotem:
její průzračnou posvátností tak úchvatně září bytí. Člověk vzal na sebe
odvážně vyslovit pravdu. Odvážně... v každé pravdě se lidský duch setkává s Tím, který je, se Svatým svatých, každou pravdou otevírá věčnosti
tepnu svého času. Vzniká cosi pevného a neotřesitelného, šlehají plameny ohně, který nestravuje, protože je v něm Duch pravdy, protože je to
zase láska a nezištnost.
Ač to není napsáno ve svatých knihách tohoto roku dějin spásy, žhne
tu hořící keř na úpatí Sinaje naší doby. Boží vyvolení padlo na takového
člověka jako na Mojžíše. Rozmlouvá s Tím, který přebývá ve světle
nepřístupném, ač slova klopýtají o jeho slabosti. Je živým svědomím druhých, je Božím hlasem, který proniká i zabarikádovanými dveřmi jejich
srdcí, ač se to lidsky nedá vydržet. Stojí na křižovatkách váhání i strachů
svých blízkých i vzdálených jako vyslanec pravdy. V j e h o blízkosti ta lidská váhání, kompromisy a strachy musí doznat barvu: mají na čele vpáleno známem zbabělosti. Je to odlesk Posledního soudu, jenomže tu ještě
vládne čas. A odhalení se mohou ještě skrýt do zášti a volat: hory padněte na něho! Nebýt jeho, žili jsme v pokoji. Nikdo se ho neprosil, aby se
vměšoval do našich záležitostí. My máme svou pravdu. Ať si tu svoji nechá. Zvedne se to náhle jako příboj z deseti, sta, tisíce odmítnutím okoralých úst a i Mojžíše našich dní přepadá skleslost, nejistota, pokušení. Vidí
najednou s otřesnou jasností, že i pro něho je malý krůček k pádu. Tápavě hledá Boží ruku, a než ji nahmátne, dýchnou na něho očistcová muka.
Ptá se sám sebe jako při flagelaci: »Řekl jsem hojivou pravdu? Nebyl
jsem příliš tvrdý? Nechtěl jsem mít pravdu jen já?« Ozvěna z jeho svědomí mu přináší sebemenší hrst prachu, které tam nemuselo vytřást jeho
Já, protože bylo navzdory velkým slovům přece jen přijato.
*

•

*

Apoštol Pavel, který tu a tam dokázal úžasně hluboko nahlédnout do
lidského srdce, kladl svým duchovním synům a dcerám v Efesu na srdce:
»žijme pravdu v lásce« (4,15), to znamená být pravdou, říkat ji a konat ji,
ale v lásce tak, jak to umí, kdo chce dávat to nejlepší, co má. V lidském
nitru, v myšlenkách, citu i vůli je všechno tak prokrveno sobectvím, že
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toho může člověk dosáhnout jen za cenu stálého tříbení vlastního úmyslu, prověřování sama sebe. S tímto sobectvím se musí potýkat na počátku každého záměru, každého díla, aby vyústilo do nezměrné lásky. Tak
vzniká vnitřní pravda, kterou nelze jinak nazvat než pokora. Pokora totiž
je pravda, podle absolutního kriteria, jímž je Boží vševědoucnost. Právě
tím, že se člověk snaží být pravdou pro druhé a nakolik se o to snaží, poznává, že sám nestačí plnit požadavky, jež klade na druhé. Zde se opět
jednou a čím dál tím častěji dotýká jizev prvního NE vmeteného do tváře
Stvořitele. Nahmatává i vlastní jizvy, leckteré i zanícené, ještě nevyhojené. Na oranisku jeho bláhových snů a tuh vyrůstá skromnost, křehká až k
pozoufání. I jen lehký mrazík pýchy by ji mohl spálit. Člověk začíná být
trpělivý sám se sebou i s druhými. Pošilhává sice stále po ovoci pravdy,
mnohokrát dostane na ně chuť, ale vzpomínka na strniště jizev mu dává
odolat; nechává je tiše uzrát. Tím jeho existence sílí, takže je s to vydržet
napětí, jež nosí v sobě, mezi tím, co by chtěl dosáhnout a co už má. Jak
často ho pronásleduje i pohání pocit prázdných rukou a promrhaného času! Jako knuta ho šlehne ve svědomí jasné poznání, co měl vykonat a co
skutečné dokázal udělat. Nejvíce se však zažírá propastný rozdíl mezi
tím, jaký by si přál být a jaký skutečně je. Z takového vnitřního napětí vyrůstá trpělivost s druhými; ne nějaké zbabělé přikyvování ke všemu i ke
lži, přetvářce a neřesti, nýbrž ryzí ohled na druhé, úcta k Božímu obrazu
vtisknutému a žijícímu v druhém a dobrota srdce.
Není to krkolomná smělost? Říkat pravdu a nebýt pravdou? Zde právě prosvítá nejhlubší zkušenost lidské existence, jež se snaží být pravdou
pro druhé. Takový člověk zakouší cosi závratného: musí být pravdou, ale
nemůže jí být. Obojí je hluboce zakořeněno v jeho existenci, jako by to
byl vdech a výdech jeho bytí. Co se odehrává v člověku, který zakouší, že
je pravdou, ačkoliv jí není? Zakouší Boha. Naplňuje se tu něco, čemu
lidské představy sahají sotva po kotníky, co otřásá celou existencí jako při
vrásnění nových horstev. Cosi naprosto jiného vpadá do světa milimetrů
a gramů. Lidskými silami toho nelze dosáhnout ani to vytvořit. Člověk
musi rozdávat z prázdných dlaní. Ač se to zdá absurdní, fakt je, že to
opravdu může. Kdo to jednou zakusil, pak už - jak mi říkala babička na
smrtelné posteli - nemusí věřit, že je Bůh, on ví, že je Bůh. Ve své vlastní
bezmocnosti, jež se náhle, jako z vnitřního popudu nezaslouženě proměnila v sílu, s jistotou poznává samého Boha. Tato přijatá milost proměňuje lidskou duši. Pravda, kterou je člověk s to vylámat ze skal své existence, je odleskem Pravdy, kterou je Bůh sám.
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Takové napětí tíží, ale zaněcuje nezadržitelnou touhu po nezměrném;
takové napětí drtí, ale zároveň vrhá člověka do Otcovy náruče; takové napětí pálí, neúprosně proměňuje všechno jepičí v prach, takže obstojí jen
to, co je ryzí. K tomu člověk potřebuje božskou sílu, jinak to nevydrží a
seběhne od praporu. Velkodušnost je v lidském nitru odpůrcem života
ve lži. Kdo totiž vydrží dostatečně dlouho takové napětí své existence (a
vždy j e to dílo milosti, které se otevřel), v tom zazáří absolutní bytí ve
světě. Lidská bytost je proniknuta, ba až rozžhavena světlem nekonečného Boha. Tahle vyhlídka odpovídá nejhlubší touze lidského srdce, jenomže stojí jako odsouzenec před popravčí četou skeptických námitek.
Příliš často se setkáváme s opakem, a když, tak jen se záblesky. Komu z
nás bylo dáno setkat se s člověkem, v němž zazářilo absolutní bytí, který
je rozžhaven světlem nekonečného Boha? A v záhumní této otázky duní
kopyta výčitek svědomí: »Neřekl Kristus: Tak sviť vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce, který je v nebesích ...?« Opěrným bodem našich nejistot a malomyslného tápání jsou
evangelní úryvky o zmrtvýchvstalém Kristu. Při jejich meditaci můžeme
vytušit, ba i nahlédnout, jak j e to dáno člověku, který se otevře milosti,
jak se promění lidské bytí v průzračnost absolutna. Prostými slovy je zde
líčena radikální proměna bytí. Před adorujícím a meditujícím lidským
duchem se rozevře bezmeznost prostoru, času a síly a světla. Tento člověk - Ježíš - se stal »světlem k zjevení pro pohany a slávou izraelského lidu« (Lk 2, 32), stal se »doxa« či vyjádřeno hebrejským termínem )>kabod«, tj. vyzařováním božského světla či vyzařováním nekonečné Boží
moci. Nejrozsáhlejší pokus o vylíčení této skutečnosti v celé světové literatuře najdeme v knize Zjeveni (1, 12-16): »Obrátil jsem se, abych se
podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl
jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těchto svícnů postavu podobnou
Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou okolo prsou zlatým pásem. Jeho hlava a vlasy jasné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako ohnivý
plamen, jeho nohy jako z mosazi vyžíhané v peci, jeho hlas jako hukot
množství vod. A v pravé ruce držel sedm hvězd, z úst mu vycházel ostrý
dvojbřitký meč a tvář zářila jako slunce v plné síle.«

Po promeditování všech zpráv o zjeveních zmrtvýchvstalého Krista
může člověk aspoň náznakově pochopit, co to znamená, že se člověk stal
tak průzračný, že j e skrze něho vidět Boha. Snad schůdnější cestou j e všímat si, jak prožívali apoštolově setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, jak
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j e naplnil svou jistotou, takže se stali jeho svědky, tzn. jak začali vyzařovat do světa Kristovu pravdu. Apoštol Pavel to zažil na sobě a v listě Efeským (1,18) uvádí tři charakteristické rysy té radikální proměny, jakou působí setkání s Ježíšem Kristem. Bůh, Otec slávy (opět ona »doxa« - vyzařování božského světla, či »kabod« - vyzařování Boží moci) dává lidem, apoštolům i věřícím Ducha moudrosti a zjevení, aby ho správně
poznávali, a »illuminaios ocutos cordis vestri« - osvícené oči jejich srdce.
V bezprostředním styku s Ježíšem (apoštol Jan to pak vyjádří ve svém
prvním listě: »To, co bylo od počátku, co j s m e slyšeli, vlastníma očima
viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali« - 1, 1)
učedníci zažili, jak to je, když Boží sláva (doxa-kabod) zazáří na lidské
tváři Ježíše Krista, jejich Mistra a Pána.
Při tomto zážitku upadli nejprve do úžasu. Co jejich oči nikdy neviděly, o čem se ani v náznacích či dávných bájích z hlubin historie nedoslechli, co ani v nejodvážnějším snu se nedotklo jejich podvědomí, co
fantasie nezahlédla ani na horizontu svých nejdivočejších příbojů, to stálo před nimi v osobě Ježíše. Bůh a člověk v jedné osobě. Vyzařování
božského světla v těle a s tváří podrobenou všem zákonům hmoty. Kristus udělal z apoštolů jednou provždy lidi naplněné bezmezným úžasem.
Jejich slova i jejich martyrium jsou toho svědectvím. Úžas apoštolů se
stupňoval až do ohromení. Tento nazaretský tesař, vyzařující božské
světlo, zasáhl přímo do srdce jejich úzkostlivé a malicherné charaktery.
Od prvního »Ano«, od prvního kroku za Ním, když j e kategoricky vyzval:
»Následuj Mne!«, nějak řeřavě věděli, že si s ním nelze zahrávat. Vyhledal si je. Jeho tajemství je přepadlo jako orel svou kořist. Nezdržuje se
konvenčními otázkami. Míří do ohniska: »Synu, jak je to s tvým srdcem?
Petře, miluješ mne? Miluješ mne víc než tito?«
A to je ono sladce drtivé ohromení: Ježíš se zjevuje člověku. Dá se poznat, takže pak musí přiznat jako emauzští učedníci: »Což nám nehořelo
srdce, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám smysl Písma« (Lk 24,
32)? Uvědomím si, že Kristus mě hledá, že má o mne osobní zájem,
že mě svou láskou zavazuje k vnitřní pravdě, která mě prověřuje. Člověk
stojí v plamenech zkoušky. Musí se neustále tříbit, jaký má poměr k této
pravdě, jež není jen poznatkem či nějakým přírodním zákonem, nýbrž
božskou Osobou; jaký má poměr k této pravdě, která se stala člověkem,
která před hrdelním soudem prohlásí: »Každý, kdo j e z pravdy, slyší můj
hlas« (Jan 18, 37). Ježíš vede všechny své učedníky křížovou cestou této
zkoušky, vede j e temnotou ohrožení, osamělého zápasu, vnitřních pochyb, odvahy víry, ale i pokušení, dává jim zakusit, jak napřimuje, když
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dokážou »presto« či navzdory všemu doufat. Apoštol Pavel to pak vyjádří lapidárně »sperare contra spem«, doufat proti veškeré naději, a v
druhém listě Korintským (13, 5) požaduje ode všech křesťanů, aby se
takhle bolestně prověřovali a tříbili: »Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus j e ve
vás? Ledaže jste před ním neobstáli.«
*

*

*

Kdo obstojí ve zkoušce, a podrobných příkladů j e v evangeliích dost a
dost, ten si do hloubi své bytosti uvědomí, jak ho poznaná pravda, či lépe
řečeno, jako ho poznání Krista, který j e pravda, zavazuje a že j e h o hlavní
životní povinností je, aby se stal svědkem pravdy, která usměrňuje proud
jeho myšlení i vnímání, j e měřítkem i vrcholem j e h o cítění, j e h o plánů i
jejich uskutečňování. Zjistí, ba až ho ohromí objev, že nemůže dělat nic
jiného než jít za absolutní pravdou, jež mu zazářila v Ježíši. Na ničem jiném nezáleží. Všechny hodnoty, kterým věnoval svůj zájem, nadšení,
schopnosti, úsilí a čas, ztrácejí svou oslnivost; společenské postavení,
hromadění majetku, ideologie, známosti, ba i lidská láska ukazují svou
krevní skupinu vymezeného času a ze skály pomíjivosti, do níž udeřila
milost holí poznání, tryská živá voda pokorného vyznání: »V čem jsem
však dříve viděl pro sebe prospěch, na to se teď kvůli Kristu dívám jako
na škodu. Ano, vůbec všechno považuji za škodu ve srovnání s oním
nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. Pro něho jsem se
toho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a být
s ním spojen« (Fil 3, 7-8).
Otevřít se Kristu, přijmout bezvýhradně Ježíše za pramen svého života, za ohnisko své lásky znamená vydat se božsky nezměrné moci, která
přetavuje celou lidskou existenci. »Kdysi jste byli tmou, nyní jste světlem
v Pánu« (.Ef 5, 8). Lidské srdce, to často tvrdé a netečné, se zaněcuje,
hoří; učednici jdoucí do Emauz objevili toto označení po setkání se
Zmrtvýchvstalým jako praslovo svého velikonočního zážitku: »Což nám
nehořelo srdce, když s námi po cestě mluvil« (Lk 24,32)? A právě takové
»hořící srdce« j e přesvědčivým svědectvím Kristu ve světě. Musíme svou
nanicovatou existenci proměnit ve světlo, nikdo z nás se nemůže vyhnout povinnosti »být hořící«. Naše průměrnost a malomyslnost se
bouří. Je to téměř nesnesitelný úkol. Je to nad lidské síly. To j e ovšem jen o m částečná pravda. Lidskou slabost a polovičatost napřimuje ono autoritativní »chci«, jež Pán nad námi vyslovil ve svém velekněžském testamentu, v předvečer své smrti na kříži. Toto »chci« má tutéž moc jako slo-
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vo Stvořitele na počátku času: »Budiž světlo ... a bylo světlo« (Gen 1, 3).
Zná nás lépe než my sami sebe, a přesto chce z nás udělat svědky svého
dobra a dědice svého království: »Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se
m n o u i ti, které jsi mi dal, aby viděli m o u slávu, kterou jsi mi dal, protože
jsi m ě miloval už před stvořením světa« (Jan 17, 24).
Člověk dostává sílu být světlem jako milost: n e m ů ž e šiji vypočítat nebo vydupat. Je-li jí hoden, přepadne ho, zaplaví jako povodeň, zavalí jako
lavina. Lidská bytost stojí v plamenech ohromení a úžasu. Je naplněna
ohněm. T o j e vlastní smysl o n é události, kterou koktavě líčí Skutky apoštolské (2,2-3): »Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý d ů m , kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako
z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.« Tyto záblesky
Boží velebnosti a viditelná znamení j e h o působení mají podobu jazyků.
Člověk, který se stal světlem, musí mluvit. Musí povstat a vyjít do světa
plného temnot, aby v něm vydával svědectví o pravdě, kterou j e Kristus.
»

*

*

Vrozená lidská skepse se staví nedůvěřivě k takovým tvrzením, i když
se v lidském srdci zachvěje struna přitažlivé velikosti. Jejím argumentem
je člověk, s nímž sdílí svůj všední den. Takovým člověkem všedního dne
byl i Štěpán, mladý nadaný muž, který postavili svůj život na pravdě. Je
nositelem ducha, který pochází shůry. Zato j e vydán napospas moci, která pochází zdola. Je souzen jako buřič, rouhač, rušitel veřejného pořádku, ohrožující bezpečnost celého národa. Náhle však spatří skutečnost:
»Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici« (Skt 7,
56). A tu se jeho tvář stane palčivým svědectvím pro j e h o protivníky. Jeho tělesné rysy už nedokáží skrývat světlo, které v něm žhne, a oheň, který ho spaluje: »Všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně se na něj podívali
a viděli, že se j e h o tvář podobá tváři anděla« (Skt 6,15). Andělská tvář, to
znamená protržení opony tělesných rysů všemi nenáviděného vězně, odsuzovaného k smrti a předznamenání j e h o vítězství nad ní. Je to zároveň symbol pro sílu křesťana, který přemáhá svět. Vítězství světla, svítícího v údolí stínů smrti.
Světlo či hořící srdce ve Štěpánovi nebyl pouze visuální jev. Tak vyzařovala u něho, ale i apoštolů, a Kristových věrných všech d o b síla, kterou jim Pán dává shůry. Ta pak spálí, či roztaví opatrnickou ustrašenost,
zbabělost a strach, jež dosud tyransky ovládaly jejich jednání, zaplní lidskou bytost svatou neohrožeností, protože zažili a protrpěli pravdu Krista.
Mohou a smějí říkat pravdu všem lidem, protože to není jejich pravda.
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Ježíš, jejich zmrtvýchvstalý Pán, j e poslal, aby ji hlásali všemu stvoření.
Mají proto právo svobodně mluvit, ale jen kvůli tomuto poslání, kterým
stále poměřují svou věrnost. Ta jim dává domovské právo pobývat na
území svaté svobody slova, jež nabývá opět svou nezměrnou moc (parrhesiá).
Učedník, kterého Pán miloval, apoštol Jan až otřesně zakusil, že můžeme od nynějška, to je od smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, svobodně
mluvit s Bohem, že Ježíšova láska k nám, dokázaná prolitím krve, překlenula onu nedostupnou vzdálenost mezi hříšným lidstvem a Svatým svatých, že nás smířila s nebeským Otcem: »Milovaní, jestliže nás naše srdce
neobviňuje, m á m e svobodný přístup k Bohu {parrhesia), dostáváme od
něho, oč bychom ho žádali, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se m u líbí« (1 Jan 3, 21-22). Další rys těch, kdo žijí v Kristově
pravdě, načrtne Jan těmito slovy: »Máme v něho pevnou důvěru, že nás
slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás
slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, j s m e
dostali od něho«. (1 Jan 5, 14-15).
*

*

*

Kdo zažil vše pronikající moc světla, jež přetváří osobnost člověka,
který se setkal s Kristem-Pravdou, ano se zmrtvýchvstalým Kristem, komu se rozhořelo srdce, když k němu Ježíš po cestě mluvil, kdo protrpěl
ono přetavení vlastní ustrašenosti, když dostal sílu shůry, ten nepotřebuje
definici či výklad svaté neohroženosti. Pro putující za pravdou, pro hledající vytyčuje apoštol Pavel: »... kde j e duch Páně, tam je svoboda«
(2 Kor 3, 16). S kategorickou nesmlouvavostí téměř definuje: Hlavním
úkolem křesťana je vyslovovat svobodně pravdu, hlásat ji ústy i životem,
vždyť skrze existenci křesťana se Bůh otevírá světu. Jeho život, ano ten
každodenní prodírající se trním a hložím protivenství a slabostí, pak vyzařuje velebnost Boha do světa. Nelze tu nepřipomenout úchvatnou definici svatého Ireneje: »gloria en im Dei vivens homo, vita autem hominis
visio Dei« (Aciversus haeresesA, 20) - Boží slávou j e totiž živý člověk, ale
život člověka j e patření na Boha. Zde j e zdroj síly člověka, křesťana, aby
dokázal neohroženě vydávat svědectví pravdě. Apoštol Pavel přirovnává
prosté občany v Korintě k Mojžíšovi po jeho setkání s Tím, který jest, s
Jahvem: »A na nezakryté tváři nás všech se odráží jako v zrcadle Pánova
velebnost, a tak se přetvořujeme stále víc a více k zářivé podobě, jakou
m á on. Působí to Pán, který j e duch« (2 Kor 3, 18). Toho, kdo domýšlí
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řečené, chytá závrať: člověk, pochybující, vnitřně rozervaný, neklidný a
vnitřně nejistý, j e zalit, naplněn Boží velebností, stává se pro své bližní
Kristem, věrným obrazem Syna člověka, kterého nebeský Otec poslal,
aby spasil lidstvo. »My hlásáme pravdu zcela otevřeně, a tak si získáváme
přízeň všech těch lidí, kteří nás posuzují podle zásad svědomí před Bohem« (2 Kor 4, 2), neboť: »nehlásáme sebe, nýbrž kážeme, že Ježíš Kristus j e Pán ... neboť Bůh nám dal poznat světlo své slávy na Kristově
tváři« (2 Kor 4, 5-6). Nejen u Pavla, nýbrž i u každého křesťana nesmí
zmizet z vědomí i rub lidské existence: »Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z
nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých, jsme
bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi« (2 Kor 4,7-10). V utiskovaném isolovaném, diskriminovaném, spoutaném a pošlapávaném člověku
proráží záplava světla pravdy. Do dusné atmosféry tyranie lži a násilí
vstoupí bolestné, ale hrdě mocné »a přece, navzdory všemu, proti veškeré naději«, takže člověk není s to podlehnout malomyslnosti, i v nejhlubší opuštěnosti lidmi najde Toho, který mu dává sílu. Není nikdy poražen.
Jen tak může vznikat ve světě pevný postoj pocházející od Boha, lidé
rovné páteře, nezlomné charaktery, kteří ilustrují tajemný smysl Ježíšových slov: »Což nemusel Mesiáš to všechno vytrpět a tak vejít do své slávy« (Lk 24, 26)? Žít v pravdě, která vyvěrá z Boha, vydávat svědectví Kristu-Pravdě je nezdolná radost. Je to však radost, která se rodí v protivenstvích: »I vy máte nyní zármutek, ale zase vás uvidím a vaše srdce
se bude radovat, a tu vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už
nebudete na nic ptát« (Jan 16, 22-23).
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K C Í R K E V N Í M U VÝVOJI V Č E S K O S L O V E N S K U
Aspekty a perspektivy

O

Zdá se, že na církevně politické scéně ČSSR došlo alespoň k vnějšímu
klidu, pouze některé policejní akce a údajný dopis pražského arcibiskupa,
kardinála Tomáška, n o v é m u vedoucímu nejvyššího státního úřadu pro
církevní záležitosti, Vladimíru Janků, se na krátkou dobu postaraly o
vzrušení. Avšak františkáni byli propuštěni a výměna dopisů se rychle vyjasnila. Některé zásahy menšího rozsahu jako např. v Tvrdošíně na Slovensku nebo tajemná domovní prohlídka u slovenských sester v severočeském starobinci v Přelouči přinesly trochu rozruchu na jeviště církevně politického dění. Jinak by se dalo říci - na východní frontě klid.
Lze to však skutečně říci? Kdo sleduje dění na jevišti pozorněji, zpozoruj e více než pouze tento zdánlivý a vnější klid na osvětleném jevišti; zdá
se, že na pozadí scény se přeci j e n o m něco děje, avšak j e přeci j e n o m příliš brzy na to, aby se o tom mohla podat ucelená zpráva.
Z d e se spíše pokusíme zaměřit pohled na některé aspekty, ne tak zcela nové, a to takové, jež mají význam nejen pro budoucnost, nýbrž i pro
nyní a zde církve v Československu. A ve druhé kratší, avšak ne proto
m é n ě významné části poukážeme na některé perspektivy, kde výraz
»perspektivy« j e třeba chápat ne ve smyslu radosti z budoucích vymožeností, jako j e to běžné v sovětské pedagogice, nýbrž ve smyslu sjednocení
v životních vztazích.
Aspekty
Chtěl bych, aby se pod tím chápalo současné postavení církve v Československu, a to v celé ČSSR, nejenom třeba v Čechách a na Moravě a
ani nejenom na Slovensku. T u t o výslovnou poznámku ještě později blíže
zdůvodním a k tomu učiním ještě několik poznámek k rozdělování, jež
se mi zdá být nejen nepotřebné, nýbrž i právě tak naivní jako nesprávné.
Snad se nám podaří správně zachytit obraz současné církevní situace
v ČSSR, když se blíže zaměříme na trojí věc. Tyto tři skutečnosti, jež
určují současné postavení církve v ČSSR, se mi zdají být: 1. nepopiratelný
C) Referát na symposiu na téma Úloha církvi v zemích se socialistickým stát nim zřízeni m v Africe a ve východní Evropě, j e ž se konalo v Pasově ve dnech 30. listopadu - 2. prosince 1983 ve
spolupráci Opus bonům s
Hanns-Seidel-Stiftung.
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duchovní zájem tamních lidí o nábožnost; 2. j e třeba počítat s následky
prohlášení římské kongregace pro klérus Episcopi quidam z 8. března
1982, jímž bylo nepochybně zakázáno sdružení duchovních Pacem in
ierris\ 3. mezi skutečnosti, jež tam určují dnešní postavení církve, je nutno zařadit i změnu na místě vůdčí osoby všech církevních tajemníků, kde
jako nástupce Karla Hrůzy přišla nová osoba, ing. Vladimír Janků.
1) Nejprve zmíněné náboženské oživení, jež lze již delší dobu pozorovat. Podkladem pro to jsou objektivní skutečnosti, i když k tomu chybí
přesnější číselný přehled. Přesto existuje řada pozorování a jednotlivých
událostí, jež bleskově osvětlují vnější, značně temné postavení církve a
ukazují v obrazu církve i něco jiného než tíživou skutečnost. Jsou to
nejprve výjimečné církevní slavnosti, jichž se věřící účastní v překvapivě
velkém počtu; uvádím jubilejní oslavy na památku korunovace milostného obrazu na Svaté hoře u Příbrami, poutě do Levoče na Slovensku, jež
zažily zástupy lidu jako nikdy dříve. Upozorněme na slavnostní bohoslužbu při příležitosti otevření svatého roku v Praze, kdy byla katedrála se
zhruba 7.000 lidmi naplněna až do posledního místečka, obraz, jejž bylo
dříve sotva možno spatřit; a nejinak v Brně při stejné příležitosti. Sešlo se
20.000 věřících při nejmizernějším počasí na Velehradě, přestože ani tisk,
ani rozhlas nepodaly předběžné oznámení. A pak dopisy třeba katolické
mládeže ze Slovenska katolické mládeži na Katolickém dni v Düsseldorfu 1982 a 1983 ve Vídni; psaní z těchže kruhů »bratřím ve víře na Západě«. Jde o výbuchy z náboženského tlaku bohapusté propagandy a zároveň o mocné vyznání vlastní víry.
Není již také zcela neznámé, že všude v zemi, a to nejenom v universitních městech nebo nejenom na Slovensku, nýbrž i mezi dělnickou
mládeží a i v českých továrnách se vytvořily skupiny mladých lidí, kteří
touží po tom, aby se dověděli více o náboženství; aby se jim dostalo
něčeho jiného než duchaprázdné ideologie ateistického světového názoru, jež pro život nestačí, neotvírá žádnou skutečnou budoucnost a nechává člověka hladovět ve vlastním nitru. Scházejí se, aby se dále vzdělávali,
aby se spolu modlili, aby četli Písmo a radovali se z pokladu, který nalezli. Dospělí mnohdy ještě váhají, avšak i v jejich řadách dochází k oživení.
Již nemlčí, obviňují a podávají návrhy, modlí a postí se spolu vzdáleni od
sebe prostorově, avšak blízko a vedle sebe v úmyslu, jako třeba když papež během své první cesty do Polska letěl přes jejich zemi.
Jako znamení vnitřního oživení a nového, nadějného začátku je třeba
hodnotit i to, že v posledních letech mělo vždy více maturantů odvahu,
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aby žádali o připuštěni ke studiu teologie a o přijetí do jednoho ze dvou
seminářů. Přitom j e takový krok pro tyto mladé lidi vždy spojen s velikým risikem: zvolené povolání, když k němu dojdou, nic nenabízí, co by
bylo podle lidských měřítek přitažlivé a svůdné, naopak přináší těžkosti,
jejichž konec nelze dohlédnout. Tak jeden žák maturitní třídy na gymnasiu v Ružomberku podal podle předpisů na jaře 1981 u řiditele školy žádost o přijetí na studium katolické teologie, protože by se chtěl stát knězem. Školní výbor ho proto vyloučil ze Svazu socialistické mládeže. Na
podzim musí nastoupit jako branec v Plzni, aby odsloužil dvouroční presenční službu v československém vojsku. Po jejím skončení se opět
uchází jako na jaře před dvěma lety o připuštění ke studiu teologie. Není
přijat, a to s odůvodněním, které lze označit pouze za příbuzenské: Jeho
bratr dvojče mezitím nezákonně zůstal v zahraničí a vstoupil v Římě do
československé koleje Nepomucenum.
Když byl tento dotázán, jak se
nyní daří jeho bratru v ČSSR, řekl plný hořkosti krátká slova: »Je to stratená osoba«; chtěl tím vyjádřit, že nemá ve stávajících poměrech žádnou
budoucnost, j e poznačený.
Přitom nemůžeme zůstat jen u počtu těch, kteří se ročně ucházejí o
studium teologie. Zdá se, že leckterý maturant se ani nesnaží o připuštění
ke studiu teologie, protože na základě svého kádrového posudku nebo příp. též - posudku svých rodičů nemůže doufat, že by mu to bylo povoleno. Tuto domněnku lze ověřit slovem papeže Jana Pavla II., který ve
svém dopisu pražskému arcibiskupu, kardinálu Tomáškovi, a ostatním
biskupům Československa z 31. prosince 1981 píše: »Zároveň chci vyslovit svou nejupřímnější solidaritu těm mladým, kteří jdou s takovou vírou
a s takovou velkodušností za hlasem Božím a kteří musí velmi často trpělivě čekat na den, kdy budou moci uskutečnit své kněžské ideály« (1).
Tatáž slova pak papež opakoval o několik týdnů později, a to 11. března
1982 ve své promluvě k biskupům, kteří přišli do Říma na návštěvu ad
limina (2).
K domněnce, že ne všichni, kteří se chtějí stát kněžími, se ucházejí o
přijetí do jednoho ze dvou seminářů, opravňuje i skutečnost, že existují
vždy znovu mladí lidé, kteří vedle svého povolání vskrytu studují teologii
pod vedením jednoho nebo více kněží a pak čekají na vhodnou příležitost, aby pak též tajně dostali kněžské svěcení. Obdobnou skutečnost lze
(1) Česky vyšlo ve Studie 81 (III/1982), str. 197-199; citovaný text na str. 199. Vyšlo též v samizdatovém měsíčníku Informace o církvi (dále IOC) č. 4/1982, sir. 9-10 - pozn. přckl.
(2) Sr. L'Osservatore romano, 13. března 1982; česky v Nový živni XXXIV (1982), č. 4, sir. 58-61;
IOC č. 4/1982, str. 5-8 - pozn. prekl.
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pozorovat u řádových společností: mají vskrytu nové příchozí mladých
členů řádů, a to v počtu, že před rokem 1938 nebyl větší.
Skutečnosti, jež zde vypočítáváme, jsou všeobecně známé. Je však třeba jít dále za úkaz, aby se objevily hlubší příčiny a mohly se učinit závěry.
Hybnou silou všech těchto jevů oživené nebo znovu objevené křesťanské
víry není nějaký romanticismus a také ne vnitřní oposice vůči režimu, z
toho by nevycházel tak pevný a k obětem připravený přístup ke světu náboženství. Jde mnohem více o znovuobjevení zasutých nebo zasypaných
zdrojů síly lidské nábožnosti k Ježíšově evangeliu jako důsledek duchovního zchudnutí čistě materialistickým světovým názorem, který nechává člověka na holičkách v posledních otázkách vlastní existence a nemůže ho uspokojit v jeho nejhlubších tužbách. Odtud tryská, co jsme
právě označili a představili jako náboženské oživení.
Je třeba ještě čekat, v jakém rozsahu tento náboženský potenciál dozraje a zda zůstane v organismu církve a jejích společenství. Jistě můžeme již dnes říci, že toto hnutí, jehož hybnou silou jsou především mladí,
se nebude dotvářet mimo církev; není to žádná tajná církev, žádná podzemní církev a ani jí nechce být. Zcela jasně to vyslovuje pražský teolog
Dr. Josef Zvěřina ve svém dopise Svatému otci ze 6. května 1980; píše
tam: »Mladí lidé, jak dobře víte, chtějí vidět věrnost, sílu ducha a velkou
formu lásky. Na druhé straně právě tito lidé, kteří dobře čtou znamení
doby, působí nám velikou radost. Nejsou církvi podzemní, milují slunce;
nejsou církví mlčící, protože jejich společenství, modlitby a apoštolát jsou
velmi výmluvným svědectvím.« Co zde označujeme za náboženské oživení, je hnutí uvnitř české a slovenské církve; je to zároveň charismatické
hnutí, jemuž jde o vytvoření nové, evangeliem proniklé společnosti. A
zde se setkává toto obnovné zaměření, jež nesou převážně mladí, s voláním po společnosti, jež se vydává na cestu »nové, konzervativně radikální politiky«, jak to vyjádřila jedna z nejvýznačnějších českých katolických osobností středního věku, Dr. Václav Benda, ve své studii Katolicismus a politika - kořeny a perspektivy dnešní situace (3).
Bylo by možno vyslovit námitku: Nejsou to jen nepatrně malá čísla,
jež zde lze uvést? Jistě jde o malé skupiny a tento neočekávaný a paradoxní vývoj nelze přeceňovat v současném významu pro okamžité postavení církve, přesto však nelze měřit jeho sílu kvantitativně. Nebylo by to
po prvé, že z malých, skrytých začátků vznikl veliký proud.
(3) Zveřejněno bez vědomi autoru ve Studie69 (II 1/1980). sir. 209-223. sr. sir. 223. Vydáno též v
knize Křesťané a Charta 77. Opus bonům. Index, Köln 1980. sir. 265-279. Výňalky v německém překladu v Zeugnis und Zusage. Dokumente aus der Kirche in der CSSR. Acker-

mann Gemeinde. München 1981. sir. 121-125.

220

Veliké vynaložení sil, jež vyvíjejí církevní tajemníci a zvláště Státní
bezpečnost, aby přišli na stopu skupinám tohoto oživujícího hnutí a aby
j e rozbili, je znamením toho, jak vážně je bere vedení strany a státu, i
když v nejposlednější době j e již neřadí tak často do »podzemní církve«,
nýbrž j e označují jako »klerikalisty« a na Slovensku dokonce jako »klerofašisty«.
V západním zahraničí vzbudila větší rozruch policejní akce na květnou neděli 1983 ve více městech země, jež byla zaměřena proti členům
františkánského řádu. Dva františkány odsoudil městský soud v Plzni k
nepodmíněnému trestu, odvolací soud změnil trest na podmíněný. Prokurátor České socialistické republiky pustil oba odsouzené po 2 dnech na
svobodu; již časově stanovená soudní přelíčení v Bratislavě a v Košicích
se vůbec nekonala, i zde byli obžalovaní od slovenského generálního prokurátora propuštěni z vazby. Toto rozhodnutí nebylo nijak zdůvodněno.
Pozoruhodné j e však u jednoho procesu v Šumperku na Moravě, že tam
dva laici, varhaník Jiří Šnajdr v Mikulovicích a člen tamního chrámového
sboru Jan Mokrý, stáli před soudem jako údajní příslušníci letničního
hnutí a zároveň se měli zodpovídat podle § 178 tr. z. pro maření státního
dozoru nad církvemi. Nejde však o žádné sektáře, nýbrž katolické křesťany, kteří se s ostatními scházeli v soukromém bytě, aby nacvičovali bohoslužebné zpěvy, a přitom též četli úryvky z Písma a spolu se modlili; to
z nich udělalo členy sekty.
K obrannému boji proti náboženskému probuzení ve vlastní zemi lze
počítat i útoky na papeže a na církev. Ty přesahují hranice ČSSR a slouží
světové obraně ideologického systému a zachování jeho politické moci,
O nich se též krátce zmíníme.
2) Vyvstává otázka, jaké postavení má v dnešním obrazu církve v
ČSSR sdružení duchovních Pacem in terris. Jeho zákaz římským prohlášením Episcopi quidam z 8. března 1982 lze předpokládat za známý.
Některé aspekty j e však nutno zdůraznit, protože by mohly být významné pro budoucnost.
Nejprve zodpovězme otázku, zda lze zákaz z věcné stránky nazvat
oprávněným. Tato otázka musí při posouzení bez předsudků být zodpovězena jasným ano, jež nepřipouští žádné pochyby. Duchovní podklad,
obsahový koncept a zaměření činností sdružení jsou takové, že ve svých
základních výrazových formách s podstatou katolického kněžství,
hlavním úkolem a postavením v celém společenství církve nejen
opravňují zákaz, dokonce jej vyžadují. Jako první úkol jmenují stanovy
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sdružení občanskou oblast, a to, jak j e výslovně řečeno »v souladu s programem Národní fronty«. To přeci nemůže být první a nejdůležitější
úkol katolického duchovního, zvláště pak ne, když se vlastní program
orientuje na instituci, jež musí sloužit jiným cílům, které nejen odporují
křesťanské víře, ale dokonce proti ní bojují. Sdružení duchovních jednostranně a nekriticky přitakává v zemi vládnoucímu »reálnému socialismu«, aniž by se vymezila proti jeho základní ideologické koncepci, materialismu. Avšak i z vnitřně církevních důvodů nemůže odpovídat teorie a
skutečnost sdružení duchovních postavení a poslání katolického kněze.
Sdružení duchovních přineslo rozdělení uvnitř katolického kléru a mezi
biskupem a duchovními. Konečně nemůže a nesmí sdružení duchovních
vystupovat v zemi a v zahraničí jako představitel katolické církve a přitom
ještě podávat postavení církve ve vlastní zemi v nepravdivém světle. Možná to byla právě nemírnost vedení sdružení duchovních, když zastávalo
tento nárok, který mu zcela a vůbec nepřísluší, při příležitosti teatrálních
oslav svého desetiletého trvání na podzim 1981, co dalo poslední popud,
že se Svatý stolec cítil donucen, aby ve svém »prohlášení« zakázal obě
popsané skupiny kněžských sdružení v celém světě. (Má-li zákaz nějaký
nedostatek, pak jen ten, že byl vydán tak pozdě. Koncem roku 1970 by
byl býval jistě vhodnější okamžik. Vždyť to bylo přeci výrazné znamení,
jak tehdy smýšlel katolický klérus v ČSSR, že k oběma zakládajícím shromážděním v lednu 1971 v Praze a v Bratislavě sice přišli oba resortní
ministři Klusák a Válek, zakládající shromáždění však muselo být na poslední chvíli před prázdnými lavicemi přeměněno na »pracovní sezení«,
protože kromě mála funkcionářů se neobjevili duchovní, pro něž přeci
mělo být sdružení založeno. Čtyři čeští biskupové v té době neměli tenkrát odvahu, aby ze své strany odmítli plánované nové založení, jež přeci
mělo být nové vydání starého mírového hnutí s novým označením. Slovenští biskupové se dokonce za znovuzaložení postavili. Ani to se nesmí
zapomenout.)
Lze označit účinky římského zákazu, nakolik se týká ČSSR, za
»úspěch«? Přinesl alespoň jeden výsledek - nemělo by se mluvit o
»úspěších«, avšak o účincích: udělal jasno mezi klérem a episkopátem
včetně kapitulních vikářů. Tento »výsledek« nelze podceňovat. Každý katolický kněz v dnešní ČSSR ví, jak se má zachovat, jak smýšlí nejvyšší vedení církve o sdružení duchovních, co nejvyšší hlava církve od každého
očekává. Klérus se nemůže řídit podle uváděného argumentu proti zákazu, že sdružení duchovních je mírové hnutí a že pracovat pro mír je dnes
»právo a povinnost« všech.
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Na druhé straně nelze otázku o »výsledku« římského rozhodnutí, jak
to v ČSSR vypadá, zodpovědět výhradně kladně. Pod ochranou státní církevní administrativy a podporováno stranickými kruhy sdružení duchovních Pacem in terris trvá i nadále. Nejasné jsou obsah a vznik dohod
českých ordinářů s ministrem Klusákem a slovenských s ministrem Válkem na podzim 1982. Formulace v obou Katolických novinách není dostatečně zřejmá, o sdružení duchovních Pacem in terris se tam nemluví,
mírová práce katolického kléru v ČSSR se nevztahuje pouze na ně. Samozřejmě se vedení Pacem in terris cítí touto »dohodou« potvrzeno. 12.
října 1982 bylo na zasedání rozšířeného celostátního předsednictva
sdružení patřičně oslaveno »vítězství«.
A přeci se vedení sdružení duchovních nemůže tak zcela radovat z
vítězství. Nepopiratelně lze mezi klérem pozorovat m n o h e m širší vnitřní
odstup. Nápadná je i skoupost obojích Katolických novin ve zprávách o
zasedáních a dalších činnostech. Pouze »Světové shromáždění za mír a
život, proti jaderné válce« v červnu 1983 naplnilo po měsíce jejich odstavce jako sotva jiná událost - snad s výjimkou parlamentních voleb v
zemi. Co vzbudilo pozornost, bylo otištění plného znění projevu pražského kardinála zástupcům různých náboženských společností na zmíněném světovém shromáždění, v němž kardinál mluvil velmi otevřeně o
ohrožení míru. Mezi jiným kardinál Tomášek řekl: »Kdo ohrožuje pravdu v zájmu propagandy - ohrožuje mír! Kdo ohrožuje respektování spravedlnosti, a to pro všechny obyvatele bez rozdílu - ohrožuje mír! Kdo
ohrožuje základní lidské svobody, včetně svobody náboženské - ohrožuje mír« (4). Tuto zprávu přinesly obojí Katolické noviny - i když se čtyřtýdenním zpožděním - v plném znění, avšak bez jakéhokoli zdůraznění v
tisku, jak mají jinak ve zvyku i u méně významných výroků (5). Samizdatový měsíčník Informace o církvi přinesl ve svém srpnovém čísle krátkou, avšak poučnou zprávu z Prahy: Když zástupci tisku na shromáždění
žádali v tiskovém centru znění projevu pražského kardinála, bylo jim
naznačeno, že jeho řeč byla bezvýznamná, a proto není k disposici; nebyla ani otištěna.
Jeden výsledek, a to zcela zvláštního druhu, nelze zaznamenat jinak
než s nejhlubším pocitem zahanbení: nejednota katolického episkopátu,
který se scvrkl na 5 biskupů. Velká úcta před každým katolickým biskupem nemůže mlčky přejít jednání dvou biskupů Ferance z Nitry a Vraný
z Olomouce. Biskup Feranec od počátku prohlásil, že římské prohlášení
(4) Projev kardinála uveřejnily též Studie 87-89 (III-V/I983), str, 416417 - pozn. pfckl.
(5) Sr. Katolické

noviny, č. 30, 24. července 1983.
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z 8. března 1982 se netýká sdružení duchovních Pacem in terris\ to je
mírovým hnutím a jako takové by j e měl Svatý stolec podporovat a ne zakazovat. Zdráhal se vyplnit i poslání, jež v Římě dostal, aby předal kapitulním vikářům na Slovensku kopie »prohlášení«, jež mu byly výslovně
za tímto účelem dány, spolu se zároveň vydaným oficiósním komentářem K identitě katolického kněžství (6). A biskup Vrana stejně jako biskup Feranec oficielně vlastní klérus o prohlášení neinformoval; i on
odmítá platnost zákazu pro sdružení duchovních a odvolává se při tom
na to, že ani Svatý otec ve své řeči, ani nikdo jiný v kurii o tom s biskupy
nemluvil. On a biskup Feranec jsou toho názoru, že odpověď římského
kuriálního kardinála Oddiho je třeba vysvětlit pouze »intrikou« pražského kardinála. Všimněme si, že Vrana a Feranec přinášejí tytéž argumenty
jako státní církevní administrativa. (Je to jen náhoda anebo závislost? Pak
ovšem koho na kom?) Biskup Vrana zašel ve svých útocích proti kardinálu Tomáškovi až k takovému způsobu argumentace, který porušuje
lidskou zdvořilost a překračuje hranice dobrého vychování.
Jak to bude pokračovat? Perspektivy jsou v temnotách, prognosy nemohou být radostné. Když byla na ordinariátě v Bánské Bystrici na podzim minulého roku řeč o tom, že by se poslala do Říma delegace
sdružení duchovních, aby tam vedla jednání ohledně sdružení duchovních, bylo to více než naivní. Není jasné, proč na podzim 1982 a pak
opět v září 1983 přijel do Říma pokaždé jeden známý představitel
sdružení duchovních; že by alespoň jeden z nich byl připuštěn k nějakému členu římské kurie, nemohl nikdo ani doufat. Výsledek zůstane v
ČSSR patrně takový, jak se již začal ukazovat od 12. října 1982: Sdružení
duchovních bude dále existovat pod ochranou režimu. Sdružení samo se
bude nanejvýš ústy svých vůdců překonávat ve slovní oddanosti Svatému
otci, v ostatním však bude všude tam, kde by mohly pokyny nebo výroky
Svatého stolce nějak rušit úřední církevní politiku pražského režimu, a
nejen tam, ve svých vyjádřeních stát na straně moci, jež je chrání, nanejvýš bude o takových výrocích »Vatikánu« poslušně mlčet. Avšak katolická církev oddělená od Říma v Československu nevznikne, na to rozlišují
příliš dobře především bdělí mladí katolíci mezi nositeli úřadů své církve
ve vlastní zemi a církví jako institucí zbudovanou Kristem na Petrově
skále. Dalo by se možná přeci uvažovat o jakési obdobě »čínské« katolické církve v ČSSR, jež by byla pod křídly komunistického vedení strany
a vedena pomocí stranické státní církevní administrativy, ta by však sotva
(6) Text tohoto komentáře v českém /nčni přinesly též Studie 83 (V/1982), sir. 453-456 a IOC
č. 5/1982, sir. 3-6 - po/n. přckl.
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došla na úroveň dnešní domácí české církve - a to by bylo m é n ě než málo. Katolická církev v dnešním Československu tedy zůstává - takové
jsou perspektivy - i nadále svázanou a utlačovanou, zneužívanou a
poníženou církví. Dnes j e však právě tak k novému životu probuzenou a
bdící církví, a to nejen třeba na Slovensku a na Moravě, ale i v Čechách,
kde i v polích pastorálních zřícenin vyvstávají malá a právě tak životná
společenství.
3) Pohled na současnou církevně politickou situaci, v níž se právě
nyní církev v ČSSR nachází, n e m ů ž e přehlédnout, že na kapitánském
můstku nejvyššího církevního sekretariátu u předsednictva vlády v Praze
došlo ke změně: 31. prosince 1982 odešel ze svého úřadu pan Hrůza a
přišel Ing. Vladimír Janků. T o nemusí, ba n e m ů ž e - při plném zachování
kolektivního vedení ve státě a straně - s sebou přinést z m ě n u v systému.
Že ani tento princip tak zcela neplatí, k t o m u j e dostačujícím příkladem
Stalin. T o h o se však v Československu zatím n e m u s í m e obávat. Jistou
zárukou j e pro to triumvirát vedení strany, vláda a aparát Státní bezpečnosti. A také j e zmíněný církevní sekretariát, i když j e u předsednictva
vlády, příliš bezvýznamný, než aby změna ve vedení mohla s sebou přinést z m ě n u strategie. Kromě toho není Praha tak daleko od Mosky, že by
Moskva v n u t n é m případě nemohla zasáhnout.
Osoba nového velitele j e tedy m é n ě významná. Jakýsi význam již by
mohl mít j e h o původ J e - l i z toho m o ž n o vyvozovat taktické plány. Nakolik je známo, byl Janků nejprve na ministerstvu zahraničí, pak jako zahraničně politický expert v úřadu předsednictva vlády. Odtamtud odešel do
Ústředního výboru strany jako zástupce vedoucího pro zahraniční politiku a dále pak na Institut marxismu-leninismu jako ideologický odborník.
V církevní oblasti dosud činný nebyl (7). Lze v něm tedy zároveň vidět
zahraničního politika a ideologa. Zda a nakolik j e h o minulost spoluurčovala j e h o uvedení do nového úřadu, nelze říci.
Znalci pražské scény se domnívají, že s panem Janků - alespoň doposud - nelze očekávat z m ě n u v zaměření a v obsahu tamní církevní politiky, tedy žádnou podstatnou změnu. Jeho první vystoupení před širší veřejností 15. června v pražské televisi spolu s předchůdcem Karlem Hrůzou a Františkem Cinoldrem z Ústředního výboru strany jistě nebylo dobré, avšak přesto poučné; nebylo to žádné mistrovské dílo, když tvrdil, že
v ČSSR neexistuje žádný numerus clausus pro připuštění ke studiu katolické teologie a pro přijetí do j e d n o h o z obou kněžských seminářů, že
(7) Sr. IOC č. 2/1982, str. 9.
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však se plánují potřeby církve, jež církevní tajemníci před přijímacími pohovory sdělují.
Poučnější je pozorovat stranický tisk. Tam jsou početné útoky proti
církvi a proti papeži, jež začaly velmi brzy po posledním konklave. Nejprve to byl církevně-náboženský papež, jehož výroky pražské vedení strany
nepřijímalo. Pak Jan Pavel II. poplašil pražské ideology tím, že opět zdůraznil katolické sociální učení. Pak přišel na řadu »polský« papež, který
údajně vyzval svou vlast k útoku proti socialismu. V ČSSR samé byla pak
cílem útoků údajná »tajná církev«. Dalším podnětem k útokům bylo vysvěcení obou exilových biskupů Škarvady a Hrušovského, kteří jako
osobnosti a představitelé katolického exilu jsou proto v očích pražských
komunistů již nepřáteli socialismu. Ostrá střelba začala v zatím poslední
vlně útoků, že v údajně vypuklé »psychologické válce« - po »ideologickém boji« - proti socialistickým státům ve světě bylo napadeno i Československo. Obzvlášť zřejmé je to v třídílném příspěvku Ludovíta Pezlára,
sekretáře a člena Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, který vyšel ve stranickém orgánu Pravda 3., 4. a 5. března s titulem Zostrenie ideologického boja vo svete a psychologická vojna imperializmu proti
reálnemu socializmu. Podle Pezlárových vývodů byl pro ČSSR minulý
rok dobou zvýšeného tlaku ze strany Vatikánu na katolickou hierarchii v
zemi, aby se pustila do konfliktu se státem. Zde pak přináší v ideologicky
zúženém hodnocení současné mezinárodní situace do příčinného vztahu
»fenomén Reagan« s »fenoménem Wojtyla«.
Uvnitř tohoto zkresleného pohledu vězí i to, co lze pozorovat na církevně politických aspektech současné ČSSR: již takřka hysterické řeči o
bezprostředně hrozící atomové válce, což se vnáší i do prostoru církve.
Z tohoto hlediska je třeba vidět i od strany vynucenou účast katolické
církve na »Světovém shromáždění za mír a život, proti jaderné válce« v
červnu 1983, v této souvislosti j e třeba vidět i neústupnost, s jakou pražské vedení strany bojovalo za zachování sdružení duchovních Pacem in
tenis jako nástroje k infiltraci věřících občanů podle sovětského mírového konceptu.
Ptá-li se někdo na současnou aktuální a konkrétní církevní politiku,
výroků věcného obsahu existuje velmi málo. Za zmínku stojí jen, co řekl
státní president Husák jako generální tajemník strany na začátku května
1983 před delegáty pražských organisací strany, že ČSSR nemá žádné
problémy v církevní oblasti a že strana si přeje, aby nedošlo k zostření ve
snahách mezi státem a církví. To je příliš málo, aby se z toho daly vyvozoval perspektivy na oživení v církevní politice.
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Perspektivy
Ptejme se nyní, jaké prognosy lze dělat na podkladě současné situace
církve v ČSSR pro ni samu v církevní oblasti, pro vnitrocírkevní a náboženskou oblast a pro církevně politickou oblast. Zde j e třeba mít odvahu. N e m á m e zde prokazatelnou jistotu; ze znalosti prokazatelných skutečností a ze zaměření existujících tendencí lze věci budoucí, které se stanou, spíše vytušit, obávat se jich a je připravovat než je předpovídat.
1. Nechť zde zazní ve vší otevřenosti první perspektiva na počátku
těchto úvah: V komunistickém Československu nevznikne »katolická církev odloučená od Říma«. Nic nemluví pro to, vše proti.
Jistě, na jaře 1982 tehdejší nejvyšší církevní tajemník Karel Hrůza
poukázal v rozhovoru s jedním západním diplomatem na rozhodnost
pražských držitelů moci, že nepřipustí rozpuštění sdružení duchovních;
že spíše vznikne v zemi katolická církev odloučená od Říma. Taková
hrozba tehdy nebyla ničím novým, mluvilo se o tom již po roku 1948 v
nejvyšším vedení komunistické strany v Praze. Dala se však tato hrozba
brát skutečně vážně, tehdy a v roce 1982? Patrně ano. Pro čtyřicátá a
začátek padesátých let to lze dnes s jistotou předpokládal na základě
zpracovaného materiálu z archivu Ústředního výboru KSČ (8). Právě tak
lze říci, že dnes j e možné zcela klidně a s naprosto oprávněným přesvědčením na takovou hrozbu odpovědět, že tentokrát by byl neúspěch
ještě žalostnější než v roce 1950 s pokusem o státní »katolickou akci«.
Věřící a klérus již dnes nejsou tak zastrašeni, jako tomu bylo v padesátých
letech a bezprostředně po převzetí moci v zemi komunistickou stranou.
A nesmí se přehlédnout, že politickou moc lze zlomil fysickým násilím,
to však neplatí pro žádné vnitřní náboženské přesvědčení. A dnes je dokonce i více než pochybné, že by se podařilo najít nerozdělený souhlas s
vytvořením katolické církve oddělené od Říma v zemi i mezi samotnými
soudruhy zapsanými ve straně (9).
2. Vyslovme druhou prognosu: Nic nemluví pro to, že v bezprostřední budoucnosti zmíněné náboženské oživení zanikne. Pro tuto
domněnku mluví emocionální síla této nově oživené a znovu probuzené
víry, s tím neočekávaně spojená odvaha ke křesťanskému svědectví a sotva klesající, spíše stoupající pocit vnitřní prázdnoty z bezduché ideologie
lidem nabízené, ba mnohem více vnucované, jež člověka odcizuje sobě
samému, protože ho snižuje na funkční nástroj v mechanismu politické
moci a žádá na něm oběť osobního Já.
(8) V e svých studiích se lim zabývali JARMILA RAPOUCIIOVA a KAKI-X KAIM.AN.
(9) Sr. FRANTIŠEK CINOLDR, Zkušenosti
z minulosti, v »Nauka i religia«, Moskva, srpen 1983.
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3. Na tuto očekávanou prognosu, jež se v pozadí rýsuje, nalezne vedení strany a státu j e n jedinou odpověď: zesílenou obranu ve dvojím
směru. Bude třeba počítat s tím, že se rozmnoží snahy pomocí zacílených policejních akcí znovu rozbít tyto žijící buňky křesťanské víry infiltrací koupených jedinců, zlomených charakterů a vydíraných karieristů, a
tak hnutí ochromit.
Je však třeba také počítat s ještě zesílenější ateistickou propagandou
na rostoucí generaci, zejména na jižní Moravě a na Slovensku, jak to
otevřeně hlásá příspěvek Františka Cinoldra v sovětském časopise Nauka
i religia ze srpna 1983. (Cinoldr je doktor politických věd a pracuje v
pražském Ústředním výboru KSČ.) Další cílovou skupinou zesílenější
ateistické propagandy bude podle Cinoldra masa nerozhodných. Podle
zkoumání v poli, jež provedl Sociologický institut Československé akademie věd pod vedením Dr. Eriky Kadlecové v polovině šedesátých let v
Severomoravském kraji, kde je silně industrialisovaná hospodářská struktura, činila tehdy tato část nerozhodných v tamním obyvatelstvu 40%
dotázaných. Cinoldr píše: »Věnovat pozornost těmto skupinám obyvatelstva a ulehčit jim, aby se vypořádali s náboženstvím a církví, je základní úkol současné doby« (10). Můžeme jen dodat, že to tak zůstane.
4. Tyto snahy o získání velkého počtu nerozhodných postaví však i
církvi, jejím duchovním správcům a jejímu jádru důležitý úkol. Jim všem
bude muset jít o to, aby zvěstovali náboženská tvrzení a křesťanské životní hodnoty lidem, kteří zcela propadli sekularisovanému pojetí života,
a to tak, aby to pochopili. Tento úkol bude ještě nutnější tím, že určitá
část kléru v očích mnohých, zvláště mezi »nerozhodnými«, svou skutečnou nebo jen zdánlivou spoluprácí s komunistickým režimem způsobila,
že křesťanská víra a každé církevní společenství nejsou přitažlivé, dokoce
se pro některé mladé, kteří nechtějí být ani komunisty, ani křesťany, staly
kamenem úrazu.
5. Když se v perspektivách díváme na budoucnost církve, lze z její
současné situace vznést i požadavky na její budoucnost.
a) První požadavek je třeba vztáhnout na církev v samotné ČSSR.
Vzhledem k jejímu tak tvrdě stísněnému postavení, v němž jde o bytí
křesťanství ve vlastní zemi, avšak i na podkladě zmíněného zájmu tolika
lidí o náboženské věci, jsou naprostou nutností sjednocenost ve vlastních
řadách a jednota ve vzájemném nerozděleném společenství věncích v živém spojení s nejvyšší hlavou církve. K vnějšímu omezení nesmí přistoupit rozdělení věřícího Božího lidu vlastní vinou na různé směry dílčího
(10) Sr. tamtéž.

228

zaměření. Kdo se domnívá, že by měl něco takového dělat vzhledem ke
svému integrálnímu katolicismu, napomáhá cílům nepřátel vlastní církve. T o j e třeba říci především tzv. tajným biskupům Dr. Felixovi Maria
Davídkovi v Brně, dále Michalu Zahradníkovi v Rychnově nad Kněžnou
a farnímu administrátorovi Dušanovi Spinerovi ve Spišské diecézi. A tito
ještě nejsou všichni, kteří udávají, že kdesi od kohosi dostali biskupské
svěcení. I kdyby byli, což j e naprosto možné, skutečně vysvěcenými biskupy, pak jistě bez vědomí a schválení Svatého stolce; tolik k tomu již
dnes lze říci. A kdo z nich koná jakýkoli biskupský úkon, činí to - i to je
třeba přijmout - pres zákaz Svatého stolce, neboť si nelze představit, že
by Svatý stolec kdy k tomu dal své svolení.
Kardinál Tomášek poukázal na tuto nutnost ve svém projevu 1. prosince 1982 ve Vatikánském rozhlase, když mluvil o jednotnosti kardinálů,
kteří se shromáždili v Římě na porady se Svatým otcem a pak přešel na
situaci doma: »I my u nás« - tak mluvil kardinál katolíkům doma a sebe
nevylučoval - »i my musíme stát pevně spolu! To j e však možné jen tehdy, když u nás bude vládnout důsledná a naprostá jednota především s
Kristem a s nástupcem svatého Petra, hlavou církve, s papežem Janem
Pavlem II.!« Tolik tehdy pražský kardinál při své řeči všem katolíkům v
Československu.
Jak nutná a potřebná byla tato výzva a ještě dnes je, ukazuje šestnáctistránkový český spis, který j e patrně staršího data, avšak kupodivu byl letos v dubnu poslán jako obyčejný dopis normální poštou z ČSSR do Říma a tam také došel. Tento výplod má název Budoucnost českého katolicismu. Jeho obsah se zabývá katolicismem v celém Československu, přesto však m n o h e m m é n ě jeho budoucností, nýbrž mnohem více jeho minulostí, přesněji obdobím od roku 1948 a zvláště dobou tzv. »Pražského
jara«. Studie oplývá výtkami tehdejším biskupům, zvláště nynějšímu kardinálovi. Vůči biskupům j e vzneseno docela i obvinění ze »zrady«. Autor
není jmenován, pouze na straně 15 se označuje za katolického laika, který až do roku 1971 pracoval v kulturní oblasti a roku 1971 - jak tvrdí - byl
z »náboženských důvodů« propuštěn.
Je třeba se ptát, kdo má dnes takový zájem na podobných výtkách a
odsouzeních, že výplod touto cestou dodá do Říma. Bylo by velmi špatné, kdyby se to rozšířilo mezi věřící lidi, kteří ve své církvi vidí poklad
víry. Něco takového neslouží potřebám katolické církve v ČSSR.
b) Druhý požadavek j e určen některým skupinám uvnitř české a slovenské katolické emigrace. Je to chvályhodná činnost, že se dnes zastávají církve ve své vlasti, kterou museli opustit, že nespravedlnost označují
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za nespravedlnost, že upozorňují na opatření proti věřícím občanům doma, že se zastávají pronásledovaných lidí. Činí to i Němci a začali s tím
dříve než naši čeští a slovenští přátelé a souvěrci. Při tom mohou u Čechů, Slováků a Němců někdy vládnout různá mínění v posouzení jednotlivých událostí, spojitosti se ne vždy vidí stejným způsobem. Avšak jedna
věc by neměla a nesmí existovat: 2 e se zastáváme utlačované církve v
naší kdysi společné vlasti - již oni pro vážné důvody opustili a z níž jsme
byli krutým způsobem odsunuti a kterou jsme dnes zde více méně přeci
jen nalezli - aby tato naše činnost nebyla zneužívána k šíření národních,
národně politických a státně politických rozdílů. Ne, to se nesmí stát!
Kdo tomu nerozumí, není zralý pro sjednocenou Evropu a politicky se
od roku 1938 nic nepřiučil.
Připojme k tomu ještě jednu věcnou záležitost. Existují skutečně v
české katolické církvi a slovenské katolické církvi rozdílné struktury, aby
bylo nutné zdůrazňovat podstatný rozdíl v pronásledování církve na Slovensku a v pronásledování církve v České socialistické republice, aby se
tak - nevysloveně, avšak přeci jen velmi důrazně - vyzdvihly národnostní
rozdíly? Takovou tendenci lze označit za malicherný a úzkoprsý nacionalismus. Něco takového církvi v ČSSR nepomůže, to jí jen uškodí.
Myslím, že zde i tam j e tentýž agresor: v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Metody boje proti církvi se neliší, cíl veškerého potlačování církevního života zde i tam je tentýž, j d e o tutéž církev a tutéž víru, pronásledována j e jedna katolická církev. Jistě jsou rozdíly v dějinné minulosti,
jsou odstíny žité nábožnosti a víry, avšak žádné jiné struktury rozdílné
církve a žádný rozdílný boj proti církvi a žádná rozdílná komunistická
strana. Místo zcela obecného odvolávání na věcně ani nenaznačené různosti v tzv. církevních strukturách místních církví a z toho uměle budovaných podstatných rozdílů, jež nemají nic společného s pronásledováním
církve a s pomocí pronásledovaným a přitom postrádají novinářskou poctivost a osobní odvahu, jak to učinil zcela bezvýznamný slovenský
dvouměsíčník Horizont na jaře tohoto roku, byla by jistě vhodnější věcná
diskuse o záležitosti.

Závěr
Pokusil jsem se poukázal na některé skutečnosti v současném postavení církve v Československu, abych pak upozornil na úkoly, jež čekají
na tuto církev, její věřící, kněze, řeholníky a biskupy, avšak i na ty, kteří
se o tuto církev starají a jsou ochotni jí pomoci.
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Jakou roli má tedy tato církev ve vlastní zemi? Pokusíme se odpovědět na tuto otázku ve třech bodech:
1. Církvi v současném Československu j e přisouzena role, aby byla
vyloučenou ve vlastní společnosti, j e j í naprogramována smrt; církev však
během svého prozatím trpěného bytí j e na j e d n é straně podporována
dávkami, jež slouží k úplnému vyhladovění, a na druhé straně se musí
nechat zneužívat k službám, jež jí jsou cizí.
2. A přeci začala tato církev proti všemu očekávání povstávat silou
křesťanské zvěsti a hloubkou osobní víry k novému životu, a tak počala
budovat vlastní budoucnost.
3. Příslušníci této scvrklé, avšak oživené církve se musí připravit,
aby převzali větší úlohu uvnitř vlastní společnosti: vyplnit bezduchou
prázdnotu komunismu odpovídajícím podkladem v duchu křesťanské
víry a ve smyslu lidských, osobních a společenských požadavků naší doby, jak vyplývají z lidské důstojnosti a z významu spravedlivého uspořádání společnosti.
Připravuje se k tomu tato církev? Náběhy k tomu zde již jsou. M y j í
v tom n e m ů ž e m e pomoci, m ů ž e m e na ni pouze hledět - a to i proto,
abychom se od ní učili.
(Přeložil Václav Steiner)

Články
JOSEF PAZDERKA

(Londýn)
KŘESŤANÉ A BOMBA f )
Atomové zbraně, ano či ne?

Nebylo asi nikdy v dějinách doby bez válečných konfliktů, bez ozbrojených srážek. Uvádí se, že během historie lidstva bylo přes 14 tisíc válek. Bylo jich prý 127 jenom od skončení druhé světové války, to je v období ještě ne ani čtyřiceti let. Odhaduje se, že v nich bylo zabito nebo
zraněno 32 milionů lidí. I nyní, co tu sedíme, se na různých stranách
válčí: konflikt mezi Iránem a Irákem, Libanon, El Salvador, Afganistan,
Angola ... Rada by mohla pokračovat.
(') Přednáška pro SVU přednesená v Londýně 28. ledna 1984.
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To všechno jsou však války, které zůstávají jaksi na pokraji našeho
vědomi, protože si (ať už právem či neprávem) myslíme, že se nás týkají
jenom málo. O čem však nemůžeme říci, že se nás nedotýká, je rozdělení
světa na dva veliké bloky (viděno velmi zjednodušeně), jejichž hlavními
představiteli jsou Spojené Státy a jejich spojenci a na druhé straně Sovětský svaz bez spojenců, avšak s mnoha ovládnutými národy a státy. Tyto strany jsou velmi dobře vyzbrojeny nejmodernější vojenskou technikou. jejich síla je v atomových zbraních, které by byly schopny doslova
zničit nejenom bojující armády, ale celé národy a státy a vlastně celou
Zemi. Tady jsme už zainteresováni všichni. Vyvolává to úsměv, když člověk jede krajinou a vidí na okraji města nápis Nuclear Free Zone. To je,
jako by si někdo myslel, že jeho dřevěná chaloupka uprostřed lesa, který
je plný hořlavin, je v bezpečí. Já v chalupě žádné hořlaviny nemám.
Nikdo nemůže zůstat indiferentní v současné debatě o atomových
zbraních. Je to destruktivní povaha těchto zbraní, která nedává lidem
spát. V Hirošimě byla použita jenom jedna a k tomu ještě poměrně malá,
a přesto v jednom okamžiku zabila sto tisíc lidí. »Ban the bomb« je jedna z odpovědí na tento problém. Všichni bychom si přáli, aby to bylo tak
jednoduché. Situace je ovšem mnohem složitější, někdy se zdá, že je tak
složitá, že pro odborníka je naprosto nepřehledná. Jaký je současný stav
poměru sil, jaký je arsenál atomových zbraní na obou stranách, jak se
všechny ty systérrty jmenují, jak fungují? Kdo se chce poučit a získat
aspoň ty nejdůležitější informace jak o stavu výzbroje, o příčinách
současné situace a různých fázích vyjednávání, ať si přečte shrnutí v časopise Svědectví č. 69 na straně 3 až 14 pod názvem Jádro (jaderné) otázky. Za zmínku také stojí, že ve dnech 24. až 27. listopadu minulého roku
(1983) pořádalo Opus Bonům seminář ve Frankenu v Německu pod
názvem Mír, mírová hnutí a křesťanská elika. Všechny referáty mají být
v první polovině tohoto roku uveřejněny knižně, takže i širší veřejnost
bude mít možnost se s nimi seznámit (1). Vřele doporučuji.
Do debaty o nukleární otázce se hlásí také křesťané všech vyznání,
protože otázka války a míru má silnou morální dimensi, je to otázka života a smrti. Jde tu nejenom o právo, ale také o povinnost poskytnout
svým členům pomoc pro formování jejich svědomí. Jestliže se tedy američtí, němečtí, angličtí a jiní katoličtí biskupové vyjadřují k otázkám míru
v dnešním světě, není to »míchání do politiky«, nýbrž je to hlas do diskuse a pomoc jak najít řešení nesmírně složité otázky.
Mir
Než se dostanu k otázce války a pak k tomu největšímu problému
naší doby, k atomovým zbraním, chtěl bych nejprve říci něco o míru.
Toto slovo zahrnuje totiž tolik rovin a tolik významů, že je třeba se
nejprve dohodnout, o čem to vlastně mluvíme.
(1) Už vyšlo pod názvem Miř, mirové hnuti, křesťanská etika, sestavil Milan Schulz, Opus bonům, Franklurt-Miinchcn 1984 - pozn. red.

232

N a té n e j h l u b š í rovině mír vyjadřuje n ě c o m n o h e m obsáhlejšího než
je p o u h á n e p ř í t o m n o s t války. Biblický mír z a h r n u j e v sobě celistvost, neporušenost, integritu, klid k a ž d o d e n n í h o života. Je to stav, kdy člověk žije v h a r m o n i i s přírodou, se sebou samým, s lidmi, s Bohem. Mír z n a m e ná bezpečí, život bez strachu z nepřítele. Je to stav věcí, které jsou, jak
mají být, jejich spravedlivé uspořádání. V tom smyslu mír je to, co je dobré, v protikladu k tomu, co je špatné. V biblickém a d u c h o v n í m smyslu
mír z n a m e n á dobro, jehož zdrojem je Bůh sám. Je to h o d n o t a , kterou si
člověk sám n e m ů ž e dát, je to dar Boží.
T e n t o mír je v člověku porušen j e h o vlastní vinou. Stalo se tak a děje
se tak stále, když člověk zneužívá své svobody a obrací se proti svému
tvůrci. Z revolty proti Bohu a jeho řádu vychází jeho sobectví, jeho agrese, jeho odcizení. Ačkoliv máme vysoké m í n ě n í o původu člověka, neděláme si o n ě m iluze. Příčinu zla ve světě h l e d á m e nejprve v člověku sam o t n é m a teprve d r u h o t n ě v prostředí, ve kterém žije.
Jestliže p o r u š e n í míru p o c h á z í z člověka, pak jeho restituci, jeho znovunastolení působí Bůh sám skrze Krista. Podle svatého Pavla Bůh skrze
Krista smířil v š e c h n o sám se sebou, co je na zemi i co je na nebi, tím, že
sjednal pokoj krví na jeho kříži (Kol 1, 20). Kristus svou smrtí nám sjednal o d p u š t ě n í a smíření, které jsou zdrojem vnitřního míru. T o m u , kdo
žije s ním, s jeho D u c h e m , tomu dává mír, který svět dát n e m ů ž e . »Pokoj
svůj vám z a n e c h á v á m , pokoj svůj vám dávám« (Jan 14, 27).
Na více pragmatické rovině, ve společenském životě, mír je nepřítomnost války mezi státy a n e p ř í t o m n o s t nepokojů uvnitř nich. Tato
n e p ř í t o m n o s t m ů ž e být však výsledkem různých podmínek.
V nejlepším případě jejich důvodem a z á k l a d e m je spravedlnost, svoboda, n e u t l a č o v á n í různých skupin a život podřízený z á k o n ů m . Takový
mír se dá najít ve fungující d e m o k r a t i c k é společnosti. Tím n e n í zajisté
řečeno, že v takové společnosti je všechno ideální, ale správa veřejných
věcí se a s p o ň snaží, aby se každému dávalo, co mu patří. Státní autorita
musí tu a tam z a s á h n o u t ve prospěch té či o n é skupiny. Je to však autorita volená, tedy o d p o v ě d n á svým občanům a n e m ů ž e si tedy dovolit příliš
veliké přehmaty.
Mír může existovat i v n e d e m o k r a t i c k é společnosti, ale je založen na
jiných předpokladech. V diktatuře také p a n u j e mír, ale jen proto, že oposice se n e m ů ž e projevit, každá kritika je tvrdě trestána, nemluvě o nějakém veřejném protestu. Je to mír vynucený, mír založený na h r u b é moci,
mír hřbitovní.
Jestliže stabilní mír uvnitř státu musí být založen n a spravedlnosti,
pak i mír mezi národy musí spočívat na t o m t o základě.
Od t o h o t o pojetí se r a d i k á l n ě liší mír marxisticko-leninské filosofie,
která je oficielní doktrínou Sovětského svazu. Ta tvrdí, že ve světě n e m ů že existovat mír, pokud je svět třídně rozdělen. T ř í d n í boj je hybná páka
p o k r o k u a m ů ž e být i ospravedlněním pro válku.
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»Mir, k němuž se upírají tužby lidových mas a národů všech zemí a k němuž
lidstvo zákonitě (ne však přímočaře) spěje, je spjat s úplným a definitivním
vítězstvím socialismu a komunismu v celosvětovém měřítku.
Mír komunistické společností, nejvyšší ze základních historických typů míru,
bude trvalý a všeobecný. Jeho obsahem se stanou vztahy vzájemné pomoci
a spolupráce, vycházející ze zásad proletářského internacionalismu. Jeho ekonomickým základem může být jen společenské vlastnictví výrobních prostředků« (2).
V této teorii se dělá z lidského života kolečko velikého stroje historie,
který se valí ke komunismu. Lidská společnost se však skládá ze svobodných lidi, kteří ji mohou ovlivňovat v dobrém i ve zlém. Lidský život je
složitější a tajemnější, než aby mohl být redukován pouze na jednotku
velkého mechanismu. Nynější papež Jan Pavel II. ve svém poselství ke
dni míru 1. ledna 1982 k tomu říká:
»V tomto světě úplný a trvalý mír v lidské společnosti je bohužel jenom utopií
a ideologie, které tvrdí, že takový mír je snadno dosažitelný, jsou založeny na
nadějích, které nemohou být uskutečněny, ať už vycházejí z jakýchkoliv předpokladů.«
Na tomto pozadí je třeba vidět problémy války. Jejich příčiny jsou
velmi různé a křesťané vidí jejich zárodek v každém násilí a nespravedlnosti. Proto kardinál Tomášek na Světovém shromáždění za mír a život
proti jaderné válce v Praze 24. června 1983 řekl:
»Kdo ohrožuje pravdu v zájmu propagandy - ohrožuje mír!
Kdo ohrožuje respektováni spravedlnosti, a to pro všechny obyvatele bez
rozdílu - ohrožuje mír!
Kdo ohrožuje základní lidské svobody, včetně svobody náboženské ohrožuje mír!
Kdo ohrožuje vzájemné porozumění a lásku mezi lidmi - ohrožuje mír!
Kdo ohrožuje pokoj v nitru člověka - ohrožuje mír!
Kdo ohrožuje životy dětí, které mají právo se narodit - ohrožuje mír!«
K tomu kardinál Tomášek ještě citoval slova z encykliky papeže Jana
XXIII. Pacem in tenis:
»Mír zůstává jen prázdným slovem, jestliže se nerozvíjí v takovém řádu, který
je založen na pravdě, podle spravedlnosti, doplňován živou láskou a uskutečňován ve svobodě« (č. 167).
»Spravedlivá

válka«

V povaze míru je podporování positivních hodnot, je výsledkem spravedlivého uspořádání věcí. V praxi však vidíme, jak mezi lidmi i mezi národy jsou kladeny do popředí vlastní, někdy velmi sobecké zájmy a ty se
vynucují třeba i se zbraní v ruce. Jak se chovat v takovém případě?
(2) Marxisticko-leninská
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ßlosoße

a problémy

války, miru a armády, Praha 1983, str. 568.

V křesťanské tradici byla vždycky složka, která zastávala stanovisko
nenásilného odporu. Odvolávala se na Ježíšův příklad a učení. Takový
postoj je v jednotlivých případech možný a byl praktikován. Ježíš se skutečně vzdal obrany, ale jen proto, aby se na něm ukázala Boží moc jiným
způsobem: že totiž nemůže být přemožen ani smrtí.
Láska k lidem a respekt vůči nim, které evangelium přikazuje, nevede
k pasivnímu přijímání všeho, co druzí dělají, nýbrž právě v zájmu jich samotných je třeba někdy zasáhnout. Jednoduchý příklad jsou děti v rodině. Rodiče, kteří nikdy nepotrestali své dítě za něco špatného, bych nenazval dobrými rodiči. Někdy je potřeba zasáhnout ne v zájmu svém, ale
v zájmu jiných. Dejme tomu, že nějaký terorista vběhne do obchodního
domu a začne střílet. Bude-li nablízku ozbrojený policista a nebude-li
jiná možnost násilníka zastavit, musí se tak učinit i zastřelením.
A tak se dostáváme k etickému principu velké důležitosti, k teorii
»spravedlivé války«. Je dovoleno aspoň za určitých okolností vykonat
něco samo o sobě zlého, aby se předešlo většímu zlu? Svatý Augustin
(354-430) byl první z křesťanských myslitelů, který formuloval zásady
pro použití násilí. Vycházel právě z toho předpokladu, že v některých
případech je třeba chránit lidi nevinné. Z jeho učení a z příspěvků jiných
myslitelů (například sv. Tomáš Aquinský) byly pak vypracovány normy,
za jakých podmínek se může válka pokládat za spravedlivou:
1. Spravedlivý důvod. Musí existovat opravdové nebezpečí, ochrana nevinného života, velké porušení lidských práv. Sebeobrana.
2. Válka může být vyhlášena jenom právoplatnou autoritou, nikdy ne
nějakou skupinou (např. generálové).
3. Válka musí být pokládána za poslední instanci, když byly vyčerpány
všechny mírové prostředky.
4. Porušení práva a spravedlnosti musí být tak veliké, aby ospravedlnily
škodu způsobenou válkou. Proporcionalita.
5. Pravděpodobnost úspěchu.
Když válka přes všechny pokusy ji odvrátit vypukla, pak křesťanská
morálka, která se zde kryje s přírodním právem, stanovuje tato pravidla:
1. Úcta před lidským životem. Jenom v sebeobraně může být obětován
lidský život. Šetření lidskými životy.
2. Úcta před lidskou osobou. Každá forma nelidského jednání, např.
mučení je zakázáno.
3. Ochrana civilního obyvatelstva. Musí se zachovávat rozdíl mezi
bojujícím a nebojujícím obyvatelstvem.
4. Zákaz jednoznačně nemorálních činů jako vraždy, znásilňování,
mučení, zrada apod.
5. Sebeobrana legitimuje jenom právo na odstranění tohoto nebezpečí.
Nová situace
Velkou většinou lidí byla válká vždycky považována za veliké zlo. Je
ovšem rozdíl v ozbrojených srážkách, jak je známe z historie, a moderní
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dobou. I v minulosti války s sebou přinášely velké útrapy a zahynulo v
nich tisíce lidí. V bitvě u Slavkova 1805 mezi Napoleonem a ruským a
rakouským císařem zahynulo ve dvou dnech 60 tisíc vojáků. Jistě ohromné číslo, když však přejdeme do našeho století, počet zahynulých ve válkách je nesrovnatelně větší. V první deset milionů, v druhé padesát. Souvisí to s novými technickými zbraněmi.
Bude tomu čtyřicet let, co vstupuje do vojenství něco kvalitativně nového, a to je atomová bomba. Byla použita jenom dvakrát, v Hirošimě a v
Nagasaki (6. a 8. srpna 1945). Každý z výbuchů měl za následek skoro
sto tisíc mrtvých a padesát tisíc zraněných. Každý dnes ví, co by to pro
svět znamenalo, kdyby se měla použít jenom část současného nukleárního arsenálu. Ve válce, která by se vedla atomovými zbraněmi, by bylo
těžko uplatňpvat pravidla o »spravedlivé válce«, ničivá síla atomových
bomb převrací všechna pravidla naruby. To je jeden faktor, který vstupuje dnes do každé úvahy o válce.
Druhý je neméně závažný, a to je existence komunistického systému.
O jeho povaze na tomto foru není třeba se šířit. Každý z nás zde máme s
ním nějaké zkušenosti. V tom je naše přednost, pokud se to tak dá nazvat. Svět byl vždycky rozdělen na kmeny, národy, státy a impéria. Tyto
útvary žily buď v přátelství nebo nepřátelství, které mnohdy vedlo k
ozbrojeným srážkám. Ještě však nikdy v dějinách nevystupovalo žádné
impérium s požadavkem, že ono je povoláno historií zavést na světě nový společenský řád, jeden a jednotný. Podle marxisticko-leninské teorie
svět spěje nevyhnutelně ke společnosti komunistického typu. Existence
Sovětského svazu je výsledkem vývoje nevyhnutelných společenských
zákonů historie. V úvodu k sovětské ústavě z roku 1977 se říká, že velkou říjnovou socialistickou revolucí »lidstvo začalo epochální obrat od
kapitalismu k socialismu ... a tím skoncovalo navždy s vykořisťováním
člověka člověkem, s antagonismem mezi třídami a se zápasem mezi národnostmi«.
Tomuto cíli je nutno pomáhat všemi způsoby, i násilím:
»Domnívat se, že ze společnosti založené na systému vykořisťování člověka
člověkem a na systému vyhlazování člověka člověkem se lze vymanit bez určité
míry sociálního donucení včetně jeho mezní podoby - sociálního násilí - znamená, mírně řečeno, podlehnout politické naivitě či nevědomosti, zavírat oči či
nechtít pochopit nejen současnou sociální realitu, ale nebrat v úvahu ani historické zkušenosti třídních zápasů přcdsocialistických dějinných epoch. Komunismus - aspoň dnes - již bitvu neotvírá, ale vede bitvu rozhodující, bytostnou, jak
to moderně vyjadřuje Intcrnacionála - vede bitvu poslední. Je to boj o ovládání
světa, kde politické ovládání je jen vstupní etapa v totálním díle polidštění reality
společenské a přírodní« (3).

Není tedy divu, že ve vtazích mezi státy západního světa a Sovětským
svazem panuje nedůvěra. Komunistický systém je svou podstatou nedůvěřivý a podezřívavý. Stále si pěstuje psychózu ohrožení, staví okolo
sebe zdi a opony z drátů a kulometů. Západ má oprávněnou nedůvěru k
(3) BOHUMIL HNI/DO, Válka, mír a křesťanství,
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systému, který nevyniká ničím než vojenskou silou. Salvador de Madariaga, který byl deset roků předsedou Odzbrojovací konference, už v
roce 1973 napsal:
»Potíž s odzbrojením byl (a stále je), že problém války se bere za špatný konec ... Národy si nedůvěřují ne proto, že jsou ozbrojeny; jsou ozbrojeny proto, že
si nedůvěřují. A proto chtít odzbrojit, aniž by se dosáhlo minimální dohody v základních věcech, je tak absurdní jako chtít po lidech, aby chodili v zimě v trenýrkách« (The Times, 2. 4. 1983).
Svět je rozdělen, nedůvěřuje si, a proto je ozbrojen. Co s takovým stavem, který pokládají m n o z í za nesnesitelný, protože je to jako sedět na
sudu p r a c h u ? V Americe i v Evropě se zvedla vlna protestů proti atomovým zbraním, z drtivé většiny však jen proti zbraním americkým. 2 4 . 1 0 .
1983 jsme byli svědky zde v Londýně statisícové demonstrace. Vytvořilo
se m n o h o nátlakových skupin, německá sociální demokracie se vyslovila proti instalování nových Pershingů a křižujících střel, Labour Party
zde udělala totéž. Také mezi věřícími lidmi, mezi křesťany, se šíří protesty. Předsedou C N D (Campaign for Nuclear Disarmament)
je katolický
kněz Monsignore Bruce Kent.
Postoj katolické
církve
Podrobně se otázkami války a míru vzhledem k atomovým zbraním
zabýval už Druhý vatikánský sněm (11. 10. 1962 - 8. 12. 1965). Celá pátá kapitola j e d n o h o z nejdůležitějších d o k u m e n t ů sněmu, pastorální
konstituce Radost a naděje, je věnována t o m u t o tématu. Konstituce se
dovolává výroků předcházejícího papeže Pia XII., který se v září a
prosinci 1954 obsáhle zabýval problémem války v atomovém věku. Za
dobu dvaceti let od s k o n č e n í koncilu se nahromadila celá řada dokumentů a prohlášení papežů. Jan Pavel II. se k těmto otázkám vyjadřuje
pravidelně k prvnímu lednu, který byl prohlášen za Den míru.
Nejobsáhlejším d o k u m e n t e m v současné době je list amerických biskupů, uveřejněný 19. května 1983. Je to vlastně obsáhlá studie, která se
snaží postihnout všechny aspekty n u k l e á r n í h o problému. List byl připravován dva roky a předcházela mu velká veřejná debata a m n o h é porady
a konsultace s odborníky. Jako definitivní forma byl schválen až třetí
návrh. List má sto stran p o m ě r n ě d r o b n é h o tisku, ale vzhledem k projednávané problematice nemohl být kratší. V úvodu biskupové píší:
»Jako biskupové a pastýři jedné z velkých nukleárních mocností a jako Američané, z národa, který první vyrobil atomovou zbraň a jako jediný ji použil a který
je dnes jedním z někoiika národů, schopných ovlivnit chod nukleárního věku,
máme velkou lidskou, morální a politickou odpovědnost starat se o to, aby byla
učiněna svědomitá volba pro záchranu lidstva.«
Biskupové říkají, že n e všechno z jejich prohlášení má stejnou morální autoritu jako universální morální principy nebo f o r m á l n í církevní
učení. Vždy musí být aplikován rozvážný úsudek založený na specifických okolnostech. M o r á l n í úsudek, který činíme ve zvláštních pří237

pádech, n e n í sice závazný ve svědomí, má se mu však věnovat náležitá
pozornost.
Druhá část, která je pro dané téma nejdůležitější, má název Válka a
mír v moderním světě: problémy a principy. Nejprve se uvádí všeobecně
situace, ve které se svět nachází: »Žijeme v době nukleárních zbraní a
víme, že si nemůžeme dovolit žádnou velkou chybu.« Autoři jsou si vědomi, že delikátní nukleární vztah by neměl existovat, přesto však chápou, jak k němu došlo.
»Ve světě suverénních států s vědomostmi, jak vyrobit atomové zbraně a bez
nějaké centrální autority, bylo učiněno mnoho rozhodnutí, některá jasně špatná,
některá dobře míněná, avšak s problematickými výsledky, všechno to přivedlo
svět do nynější nebezpečné situace« (133).
»Zkrátka, nebezpečí situace je jasné; avšak jak zamezit užití nukleárních
zbraní, jak posoudit prostředky odstrašení a jak určit morální odpovědnost v nukleárním věku, není tak zřejmé a nedá se tak snadno stanovit« (138).
Užilí nukleárních
zbraní
Mají-li se stanovit nějaké morální směrnice v nukleární debatě, je třeba říci nejprve něco k otázce užití atomových zbraní. K tomu dopis říká:
»Je jasné, že ti v církvi, kteří chápou evangelium jako zakazující veškeré
násilí, budou proti jakémukoliv užití atomových zbraní za jakýchkoliv podmínek« (143).
»Pro tradici, která uznává určité užití síly, některé důležité prvky současné
nukleární strategie sahají za hranice morálního oprávnění. Oprávněné užití síly
musí dbát na rozlišení cílů a musí být úměrné. Určité aspekty americké i sovětské
strategie nesplňují tento požadavek. Technická literatura a osobní svědectví
vládních úředníků, kteří mají blízký styk s americkou nukleární strategií, nás
přesvědčily o velké pravděpodobnosti toho, že nukleární střetnutí většího rozsahu by nemělo hranic« (144).
»Za žádných okolností nesmějí nukleární zbraně a jiné prostředky hromadného ničení být použity k cíli zničit obytné čtvrti a jiné převážně civilní cíle.
Papežové opakovaně zavrhli totální válku, která zahrnuje takové užití zbraní.
Například papež Pius XII. už v roce 1954 odsoudil atomové vedení války, "když
se plně vymyká kontrole člověka a vyúsťuje do úplného a naprostého vyhlazení
všeho lidského života v dosahu své působnosti". Odsouzení opakuje II. Vatikánský sněm slovy: Každá válečná akce, směřující bez rozdílu k zničení celých
měst nebo rozsáhlých území i s jejich obyvateli, je zločin proti Bohu a samému
člověku a je ho třeba s rozhodností a bez váhání odsoudit« (147).
»First Use«
Nyní přicházíme asi k nejožehavějšímu bodu. Dopis o něm jedná pod
hlavičkou Začátek nukleární války. Text říká:
»Nedovedeme si představit žádnou situaci, která by morálně ospravedlnila začátek nukleární války, jakkoliv omezené. Ne-nukleárnímu útoku jiného státu se musí
odporovat jinými než nukleárními zbraněmi. Proto vyvstává vážná morální povinnost vyvinout ne-nukleární obrannou strategii jak rychle jenom možno« (150).
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»Vážná debata na toto téma je v běhu. Jedni argumentuji, že na samém začátku války atomové zbraně mohou být užity, a to pouze proti vojenským cílům a v
omezeném počtu. Už dlouho je politikou Ameriky a NATO, že nukleární zbraně,
zvláště takzvané taktické, by pravděpodobně byly užity, jestliže síly NATO v
Evropě by byly v nebezpečí podlehnout v konfliktu doposud omezeném pouze
na konvenční zbraně. NATO má nyní rozmístěno větší množství taktických
zbraní v Evropě, stejně tak jako je má Sovětský svaz. Některé jsou podstatně
menší než bomba použitá v Hirošimě, některé jsou větší. Takové zbraně v případě použití ve větším počtu by úplně zpustošily hustě obydlené země západní ti
střední Evropy« (151).
»Těžkost udržet meze v použití atomových zbraní je nesmírná. Mnozí z odborníků nám sdělili, že velitelé operující za podmínek boje by pravděpodobně
nebyli schopni udržet striktní kontrolu. Počet užitých zbraní by se rapidně
zvětšil, cíle by se rozšířily i na nevojenské objekty a počet civilních obětí by hrozivě stoupl. Nikdo nemůže být jist, že by nenastala eskalace, i kdyby tady bylo
politické úsilí držet takovou výměnu v "omezení"... Svědectví odborníků a důsledky tohoto problému nás vedou k závěru, že nebezpečí eskalace je tak veliké,
že by bylo morálně neospravedlnitelné začít nukleární válku v jakékoliv formě. Nebezpečí spočívá nejenom v technologické povaze našich zbraní, ale také
ve slabosti a hříšnosti lidského společenství. Pokládáme morální odpovědnost za
rozpoutání atomové války za neospravedlnitelnou racionálními politickými
cíli« (152).
»Zároveň však uznáváme odpovědnost Spojených států, kterou niěly a mají
vůči spojencům v jejich obraně proti konvenčnímu i nukleárnímu útoku. Zvláště
v evropském prostoru zastrašení nukleárního útoku může na čas vyžadoval nukleární zbraně, i když jejich vlastnění a rozmístění musí být podrobeno striktní
kontrole« (154).
»Potřeba obrany proti konvenčnímu útoku v Evropě ukládá politický a morální závazek vyvinout adekvátní, alternativní způsoby obrany k současnému
spoléhání na atomové zbraně ... Zatím odstrašení proti konvenčnímu útoku
spočívá na dvou faktorech: na ne nevýznamných konvenčních silách, které jsou
k disposici NATO a na vědomí potencionálního útočníka, že vypuknutí konvenční války ve větším rozsahu by mohlo vést až k dosažení nukleární hranice
buď nedopatřením nebo špatným odhadem na obou stranách. Jsme si vědomi, že
odpor, jejž má NATO vůči závazku nikoliv prvního užití, je do určité míry vázán
na odstrašující účinky nejistoty, jež z takového užití vyplývají. Nicméně ve světle
pravděpodobného vzniku nukleární války žádáme NATO přejít rychle k přijetí
politiky "ne prvního užití", aby se tak však stalo současně s rozvojem příslušné
alternativní obranné strategie« (156).
Zastrašení
Analysou o m o ž n é m použití nukleárních z b r a n í n e n í vyčerpán problém jejich vlastnění. Velká část politické a m o r á l n í debaty a t o m o v é h o
věku se točí okolo strategie zastrašení. Politikou zastrašení se myslí
účinná hrozba, která má přesvědčit p o t e n c i o n á l n í h o protivníka o tom,
že v případě r o z p o u t á n í konfliktu budou následovat pro n ě h o nepřijatelné odvetné škody. Zastrašení se stalo v současné době centrálním bodem
americko-sovětské politiky. M o r á l n í a politický paradox odstrašení
shrnul II. Vatikánský sněm takto:
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»Vědecké zbraně se ovšem nehromadí jedině proto, aby se jich použilo v době války. Jelikož se má za to, že obranná síla každé strany závisí na schopnosti
bleskové odvety, slouží - ku podivu - toto hromadění zbraní, které se stává každým rokem tíživější, k odstrašení nepřítele, který by snad chtěl zaútočit. Mnozí
to považují za nejúčínnější prostředek, jak zabezpečit dnes jakýs takýs mír mezi
národy.
Ať už se smýšlí o tomto zastrašovacím způsobu jakkoliv, lidé musí nabýt přesvědčení, že závody ve zbrojení, k nimž se mnohé národy uchylují, nejsou bezpečnou cestou k trvalému míru, a takzvaná rovnováha, která z toho vyplývá,
není jistý a pravý mír. Tak hrozí nebezpečí, že se tím příčiny války neodstraní, ale
že se budou ještě zhoršovat.... Bude zapotřebí volit nové cesty, začínajíce reformou srdcí, aby se odstranilo toto pohoršení a mohl se obnovit pravý mír, jenž by
zbavil svět úzkosti, která na něj tíživě doléhá« (Konstituce Radost a naděje, č. 81).

Koncil vyjadřuje to, co je na první pohled zřejmé. Stav založený na
rovnováze strachu je sice mírem jakéhosi druhu, nemůže být však pravým mírem. Během dvou, tří minulých desetiletí se soustředila debata
politiků a moralistů na jeden nebo druhý aspekt této politiky. Pro
některé fakt, že atomové zbraně nebyly od roku 1945 použity, znamená,
že politika zastrašení je efektivní. Jiní říkají, že takový stav je velmi riskantní a chyba v odhadu situace by mohla mít nedozírné následky. Ještě
jiní tvrdí, že jestliže zbraně nebyly skutečně použity, ještě neznamená, že
politika odstrašení opravdu funguje. A konečně někteří, a mezi nimi
mnoho katolických moralistů, mají za to, že odstrašení nemusí morálně
zahrnovat úmysl napadnout civilní a nebojující obyvatelstvo.
Kromě jiných projevů nynějšího papeže Jana Pavla II. je zvláště důležité pro tuto otázku jeho prohlášení k druhému zvláštnímu zasedání
Spojených národů o odzbrojení v červnu 1982. V prohlášení papež říká:
»Mnozí si myslí, že taková opatření (myslí se politika zastrašeno jsou cestou
- dokonce jedinou - jak zajistil mír určitého druhu nebo aspoň zabránit nejúčinnějším způsobem válce, zvláště velkému konfliktu, který by mohl vést k úplnému
zničení lidstva a civilisace, kterou člověk budoval a dosáhl po tolika staletích.
V tomto přístupu se dá vidět "filosofie míru", která byla ve starověkém Římě
proklamována principem: si vis pacem, para bellum, chceš-li mír, připravuj váll<u. Přeložena do moderní řeči, tato "filosofie" má označení "odstrašení" a člověk v ní může najít v různých formách hledání "rovnováhy sil", která se někdy, a
ne bez důvodu, nazývá rovnováha strachu.«

Po této analýze Svatý otec přináší závažnou myšlenku; říká:
»V současných podmínkách zastrašení založené na rovnováze může být stále ještě pokládáno za morálně přijatelné. Nemůže být jistě samo o sobě cílem, ale
krokem na cestě k postupnému odzbrojení. Nicméně k zajištění míru je nepostradatelné, abychom nebyli spokojeni s tímto minimem, které je vždycky vystaveno reálnému nebezpečí exploze.«

V tomto ocenění Jana Pavla II. jsou jasné dva prvky: jedním je skutečné nebezpečí nukleární války, druhým je nezávislost a svoboda národů, která zahrnuje také povinnost chránit i malé národy. List amerických biskupů k tomu říká:
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» M o r á l n í p o v i n n o s t í d n e s je n a p r o s t o z a m e z i t vznik n u k l e á r n í války a
o c h r a ň o v a t z á k l a d n í h o d n o t y s p r a v e d l n o s t i , s v o b o d y a nezávislosti, které jsou
nutné pro o s o b n í důstojnost a n á r o d n í c e l i s t v o s t « ( 1 7 5 ) .

Při studiu této c e n t r á l n í části dopisu je zřejmé, jak právě v o t á z k á c h
souvisejících s politikou o d s t r a š e n í autoři textu ú p o r n ě zápasili o výraz.
Jak totiž uvést d o souladu těžce přijatelný c h a r a k t e r n u k l e á r n í c h z b r a n í
s politikou odstrašení, která je vlastně jediným jaksi ospravedlnitelným
důvodem pro jejich držení. Faktorů, které do t ě c h t o úvah vstupují, je velmi m n o h o . P ř e d n ě je to s a m o t n é nebezpečí nedozírných důsledků každého použití a t o m o v ý c h zbraní. Dále je to o t á z k a rozlišení civilních a
vojenských cílů. V m o d e r n í době, v hustě zabydlených zemích jsou oba
druhy těchto cílů hustě promíšeny. Další problém je v tom, že jednou
spuštěná mašinerie by se dala těžko kontrolovat. Přes všechny tyto úvahy se v dopise mluví o »morální přijatelnosti politiky odstrašení«. Jsou k
ní však s t a n o v e n y striktní p o d m í n k y . Jsou vyslovena kriteria pro m o r á l n í
h o d n o c e n í prvků strategie odstrašení:
»Jestliže nukleární o d s t r a š e n í existuje p o u z e k l o m u , aby zabránilo užilí nukleárních zbraní jinými státy, pak návrhy jít za tuto hranici a p l á n o v a t prod l o u ž e n á o b d o b í o p a k o v a n ý c h nukleárních úderů a protiúderů n e b o p l á n o v á n i
převahy v n u k l e á r n í válce jsou nepřijatelné. P o d p o r u j í j e n o m pojetí, že n u k l e á r n í
válka se m ů ž e vést s přijatelnými lidskými a morálními důsledky. Spíše m u s í m e
s o u s t a v n ě říkat ne k m y š l e n c e n u k l e á r n í války.
Jestli n u k l e á r n í o d s t r a š e n í je naším c í l e m , "dostatečnost" v zastrašení je
v h o d n á strategie. T o u h a po n u k l e á r n í převaze musí být zavržena.
N u k l e á r n í z a s t r a š e n í má být p o u ž i t o jako krok na cestě k progresivnímu o d zbrojení. Každé p l á n o v a n é z v ě t š e n í našich strategických systémů n e b o z m ě n a
strategické doktríny m u s í být h o d n o c e n a právě ve světle t o h o , zda tento krok povede k " p o s t u p n é m u odzbrojení" více n e b o m é n ě « (188).

To jsou n e j d ů l e ž i t ě j š í a s p e k t y dvou centrálních bodů dopisu, tj. »first
use« a »deterrence«. Z uvedených citací je zřejmé, že duch dopisu je k
atomovým zbraním velmi reservovaný. Jejich f u n k c e za d n e š n í h o stavu
světa je sice u z n á v á n a , ale s velkým v á h á n í m . Tak dopis reflektuje n á z o r
velké většiny katolických morálních učitelů včetně p a p e ž e Jana Pavla II.
a vyjadřuje současné cítění americké společnosti i národů Evropy.
Myslím, že zachovává spravedlivou r o v n o v á h u a zastává střízlivě uvážené stanovisko.
List n e n í oficielním d o k u m e n t e m celé katolické církve a ani si takové n á r o k y neklade. N e c h c e také p o d á v a t hotová řešení k d a n é m u problému. Technické otázky přenechává odborníkům. V závěru dopisu se říká:
» M l u v í m e jako pastýři, ne j a k o politikové. Jsme učitelé, ne technici. N e m ů ž e me s e však v y h n o u t o d p o v ě d n o s t i a n e p o u k á z a t na m o r á l n í stránku různých rozh o d n u t í před s v ě t e m i svým národem. A t o m o v ý věk je éra m o r á l n í h o i f y s i c k é h o
nebezpečí. Jsme první g e n e r a c í od v z n i k u světa, která má m o c d o s l o v a zničit
B o ž í stvoření. N e m ů ž e m e mlčet tváří v tvář t a k o v é m u n e b e z p e č í . Proč m l u v í m e
o těchto o t á z k á c h ? J e d n o d u š e proto, ž e se s n a ž í m e žít p o d l e s l o v Ježíšových a
být činiteli míru ve své d o b ě a s o u č a s n é situaci« ( 3 3 1 ) .
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Závěr
Také kardinál Basil Hume po poradě s ostatními biskupy Anglie vydal 16. listopadu 1983 prohlášení k atomovým zbraním. Je mnohem
kratší a v podstatě zastává podobné stanovisko.
Také biskupové ostatních západoevropských zemí vydali podobná
prohlášení. Důvod je prostý. Otázka atomových zbraní, jejich použití
nebo nepoužití je otázkou života a smrti. Určité stanovisko k nim zastává každý z nás i ten, kdo tvrdí, že ho politika nezajímá. V této otázce jde
víc než o politiku.
V naší situaci k problémům míru a války přistupuje ještě jeden aspekt.
Zatímco všem odpovědným lidem na Západě jde o to, aby demokratická
společnost nebyla zničena ani zevnitř, ani zvenčí, národům pod komunistickou vládou jde o znovuzískání a zajištění ještě základnějších hodnot,
jako jsou spravedlnost a svoboda. Je staré latinské rčení opus justitiae
pax, mír je dílem spravedlnosti. Vláda nebo vlády, které jsou založeny na
nespravedlnosti a které ji právě pomocí nejmodernějších zbraní udržují,
jsou naprosto nevěrohodné v neustálém mluvení o míru. Proto také toto
slovo, samo o sobě tak krásné, má pro nás tak neblahou příchuť. Tisíckrát a miliónkrát bylo a je zneužíváno pro naprosto nemírové cíle. Toto
slovo nám prostě komunisté znárodnili, říká spisovatelka Minka Rybáková. Přesto bychom neměli dopustit, aby slovo mír se stalo majetkem
profesionálních »bojovníků za mír«.
A jsme také skeptičtí vůči všem těm »mírovým« skupinám zde na
Západě. Těm adresoval neznámý občan z Prahy v době Světového mírového kongresu v Praze v červnu 1983 slova, se kterými je možno jen
souhlasit:
»Vy jste také voliči, a ať jste jakkoli skeptičtí, nebudete asi tvrdit, že volby
jsou úplně bez významu. Vaše hnutí činí život vašim vládcům těžší, protože je
podrobujete neustálé kritice. Avšak naši vládcové, kteří nejsou podrobeni žádné
kritice, jednoduše přidávají vaše hlasy ke svému arsenálu. Kdybychom se pokusili vyjádřit své mínění k podmínkám míru - vezměme ten nejmarkantnější případ,
stažení okupační armády z našeho území - naši vládcové by nás také přijali a se s
námi bavili, ovšem ve vězení.«

Sotva nastane změna v patové situaci současné doby, pokud nenastane aspoň částečný obrat ve smýšlení těch, kteří utvářejí světovou politiku. Zde se hodí dobře slovo jiného našeho krajana, statečného člověka
Jana Patočky, který ve své stati u příležitosti vyhlášení Charty 77 prohlásil mimo jiné toto:
»Aby lidstvo klidně rozvíjelo možnosti rozumu, aby byl možný pokrok vědění a dovednosti, k tomu je zapotřebí, aby bylo přesvědčeno o nezbytnosti
všech závazných, v tom smyslu tedy "posvěcených" principů, a aby bylo s to vymezit hlavní cíle lidského usilování, jinými slovy: požaduje se tu cosi zásadně
netechnického, cosi neprůměrného, nikoli úskočná a příležitostná morálka, ale
morálka o sobě. To však znamená: spásu nelze v těchto věcech očekávat ani
výhradně, ani v první řadě od státu, moci a síly.«
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Obrat myslí a srdcí, který je předpokladem návratu k takové morálce,
která »sama člověka definuje«, může však způsobit jenom Bůh sám, Pán
života a všech srdcí. Proto apeluji na ty, pro které víra v Boha není jenom
prázdným slovem, aby se za tento obrat v srdcích lidí také modlili a sami
pokoj kolem sebe šířili. Protože:
»Blahoslavení jsou šiřitelé pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími dětmi.«
IVA KOTRLÁ

(Brno) (*)
REPUBLIKA DUBROVNÍK
Obrázky z cest

Když rozkvétá růžový akát pod věží Minčetou a bílé růže ovíjí nad
branou hlavu svatého Vlaha, patrona dubrovnického, zapestří se široká
ulice Stradona proudy lidstva. Vesele vlaje prapor staré Ragusy nad sochou Orlandovou před hlavním chrámem: nad továrnami v předměstí
Dubrovníku jiné prapory pak vlají. Zvláště při státním svátku Socialistické federativní republiky Jugoslávie.
Slavná bývalá kupecká republika Dubrovník, s nádhernými stavitelskými památkami a se subtropickou vegetací, nazývaná také chorvatskými
Athénami, má díky své dlouhé historii (začíná VII. stoletím) mnoho
společného i s Českým královstvím. Například s republikou Tábor: Dubrovničané vedli rovněž válku s císařem Zikmundem (v letech 14031405), ale protože panoval dlouho, začali provádět reálnou politiku výhodné spolupráce s ním - nepřijali sice od Zikmunda erb jako horlivci z
Tábora (dne 18. listopadu 1436, kdy klečící zástupci obce Táborské přijali Zikmundův majestát pod zlatou pečetí), ale léta Páně 1413 převzali
od něj ostrovy Brač, Hvar a Korčulu, které pro ně vybojoval Zikmund
vítěznou válku s Benátkami. Kupecká republika Dubrovník pak ještě
koupěmi získala od bosenské šlechty v roce 1427 rozsáhlá území a pevnou hranici, která vydržela mnohá staletí. (Kupecká republika Tábor získala od Zikmunda 2500 kop grošů, zapsaných jim na majetku kláštera v
Louňovicích a také výhodu, že konšelé, které císař anebo jeho ouředníci
sadí, nastoupí ouřad bez placení tax obyčejných.)
A pochopitelně, i literárních souvislostí je mnoho: rodiště Gunduličovo a Vojnovičovo, s mohutnými hradbami a se starou baštou Kula
Minčeta, má z dob své slávy nejen patricijské paláce, ale i literární historii hodnou mecenášství Slovanů; Gunduličův epos Osman, mistrovské
dílo renesančního stylu, koloval jen v opisech, protože Republika Dubrovník nemohla vydati nejlepší dílo svého občana tiskem. Nemohla
vydati: jaké štěstí, že Republika Československá aspoň v prvních dvaceti
letech umožňovala básníkům vydat svá díla vlastním nákladem - byla to
O Vychází bez vědomí autora.
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přece jen velkorysost hodná XX. století. Díky jí nemusíme číst v opisech
díla takového Jakuba Demla a dalších a dalších až po konec let třicátých.
Pak už to opisování v českých zemích natrvalo nastalo ...
V ledu 1934 presidentu republiky T. G. Masarykovi píše český básník
dopis se zmínkou o Dubrovníku: »Za Vaše zdraví a za Vaši sílu častěji
sloužívám mši svatou, ale na týž úmysl modlí se za Vás i moji přátelé, i
ty svaté řeholnice v Dubrovníku, kde jsem nedávno léčil své plíce. Všichni ti, kdož milují moje dílo, milují i Vás, pane presidente.« To je zhruba
jádro celého dopisu, ale jak si Jakub Demi léčil plíce v Dubrovníku? Ve
Šlépějích XXIII sám o tom píše: »Do rozpaků jsem přišel já, když jsem
uviděl tu yachtu. Byla to větší loďka shora i se stran obedněná. A tak jako
cigánská bouda bez oken. Paní Gustel Glimmer mne vyzvala, abych tam
vstoupil, ale upozornila mne, že se dovnitř leze po čtyřech a že je to jen
tak přesně pro dva, ačkoli v nouzi i tři že by se tam vešli. Já vylezl na příď,
po suchu, neboť yachta stála mimo vodu na břehu, ale dovnitř jsem nevlezl, řka, že mi to stačí. Paní Gustel Glimmer vařila oběd, tak venku, jak
to dělají kočovníci. Nebyla nastrojená, ale bylo jí horko, také to řekla a
omluvila se, že se svléká a svlékla se po pás do naha a učinivši to, tázala
se mně, jestli mně to nevadí. Já řku, že ne. Tak rád bych jí byl poradil, aby
toho vaření nechala, že jsem něco na zub přivezl s sebou, ale ona vařila,
stojíc tu jako matka Kirké, sem tam nějaká Zátoňanka přešla mimo nás,
mně ani nebylo tak horko, proto jsem kolář nesundal a rozhlížel jsem se
po celém okolí, po moři, po těch horách nad ním, po těch stromech, po
nebi a také jsem zkusil, jestli mezi těmi oblázky a v tom mořském písku
najdu nějakou mušličku, nějakého šneka. Nespatřil jsem nic takového,
čemuž jsem se divil.
Gustel Glimmer dala mi k obědu, co přede mnou na Primusu uvařila,
tož brambory na oleji a vařenou lebedu. Ptala se mne, jestli mně to chutná. Já řku, že ano.
Pana Waltra jsem potom také poznal, byl to mladý, zdravý, velmi
sympatický muž, byl Němec a jistě arijec a přemýšlel jsem o tom, jak ti
dva lidé se potkali a jak se mohlo stát, že jedou na takové yachtě právě
spolu. Paní Gustel Glimmerje aspoň o 10 let starší než Walter, v Dubrovníku mně řekli, že je to Židovka a nevím, proč mně to řekli, je to na
ní vidět, a já mám tento národ a jeho děti rád.
Nevím, jak dlouho žila paní Glimmer v těchto končinách, ale když
tak šla se mnou, v každé ulici měla někoho důvěrně známého, z některých dveří nebo oken na ni volali nebo kývali, anebo ona sama do některých oken a dveří volala nebo kývala. A v některé ulici měla těch známých domů a lidí i víc, ale paní Gustel Glimmer jistě znali všichni obyvatelé Dubrovníku a jeho okolí, takže není divu, že jsem ji poznal i já. S
tím jejich říšskoněmeckým pasem něco bylo, neboť mne žádala, abych v
té záležitosti promluvil s Goeringem, ale potom z toho sešlo, jak už víte.
V téže době o pěti hodinách ráno, když jsem akolytoval sarajevskému
arcibiskupu Dru Ivanu Šáričovi, ztratil se mi můj pas, můj zápisník a s
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nimi zmizela i má břitva a peněženka se všemi posledními dináry. Abych
se dostal bez šupu domů na Moravu, k tomu mně dopomohla svatá
Anežka Česká a moje básnická sláva. Podezření padlo na domácího sluhu, byl tři dni o hladu zavřen na policejním komisařství a bit, ale pro nedostatek důkazů jej propustili. On to neukradl, já vím, kdo mně to
ukradl, ale kdybych to řekl, velecijenjena časna Sestra Gabina, predstojnica Salvatoru, svečenického domu, by se jako před ďáblem pokřižovala. Ona je jako dítě a pořád se obviňuje a zapírá a kaje. Své vědění a přesvědčení o pravém zloději mého pasu jsem delikátně a moudře zatajil i
paní Glimmerové, také už proto, že se mi důvěrně svěřila, že prý mne k
vůli ní celý Dubrovník a Lapad pomlouvá... Člověk musí být rád, když se
všechna špína samopašně končí v Hrvatské Dubravě,
Co mne se týče, já věřím, že Mme Gustel Glimmer je totožná s generální sekretářkou obránce Madridu Miajy, čili, že je to sama Dolores,
jejíž podobiznu jsem viděl a o níž hymnus nadšení a chvály pěly brněnské
Lidovky. Na shledanou, Dolores, miluji odvahu, milují nadšení, na shledanou v MÉ yachtě, už čeká nad Oslavou. Na shledanou nad Oslavou!«
Jakub Demi, sedící na přídi mořské jachty, zakotvené na zemi - to
odpovídá literární skutečnosti: jeho Šlépěje jsou básnickým almanachem v tom původním smyslu - al-manách - místo, kde poklekají velbloudi. Spojené s vyprávěním, jež lze na takovém místě - pouště - slyšet;
je to zároveň i kalendář - dobových hnutí mysli. Však v prvním svazku
Šlépějí z roku 1917 a pak ve XXII. z roku 1937 jsou reprodukce ex libris
Jakuba Demla: v prvním svazku je to ještě mořská jachta pod plnými
plachtami, v ex libris za dvacet let potom je to už rybářská lodka bez vesel, s postavou adoranta na rozbouřeném moři. O událostech, spojených
s bouřemi, a nejen mořskými, a nejen na pobřeží Dalmácie, píše Demi v
roce 1939 ve Šlépějích příznačně nazvaných »Proč bychom se netěšili«:
»Žert není na místě a proto nežertujem, neboť doba je smrtelně vážná.
Na nádvoří Rektorského paláce v Dubrovníku najdete pomník Miha
Pračata a o tomto vlastenci Dubrovničanu vypravovali mně tam toto:
Byl to bohatý kupec a bohatství jeho spočívalo v množství obchodních
lodí a zboží. Byl pak Miho Pračat největším boháčem svobodného města
Dubrovníka a jeho lodě brázdily všechna moře světa. Ale bohatství na
vodě, bohatství nejisté; stalo ze, že jedenkrát, cestou z Orientu, za veliké
bouře všechny lodě Miha Pračata ztroskotaly. Ale Miho Pračat byl milionář, i vystavěl si loďstvo jiné. Moře pohltilo i tyto nové lodě i s nákladem,
udeřila i jakási jiná krise a z knížete Pračata se stal chuďas, který jako
jiní chudí lidé sedával na kamenné lavici pred dvorom, teskně
pohlížeje na Dom Velike Gospy i na mračna siváků holubů, kteří se
snášeli na klobouky, na ramena a na ruce příchozích cizinců, bezstarostných a šťastných. Miho Pračat vzpomínal bývalé své slávy a moci, která
pramenila z velikého bohatství a šťasten již nebyl. Už ho nebavilo sedávati venku a dívati se na ruch a pestrý život náměstí, a uchyloval se
dovnitř na nádvoří Rektorského paláce, do oné kvadratury, kde bylo
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možno obdivovati se architektonickému dílu Michala Matijeviče a Orsiniho Dalmata a tam nahoře, nad touto studnicí mramorové krásy, jižní,
žhavé, nesmlouvavé, sytě a zřetelně modré nebe. Náhlá, prudká, temná
bora a bílý mořský racek nebo horský orel, toť byly jediné změny na azurovém obrazu v přesličném rámci renaissančního prostoru tam nahoře
nad těžkou a smutnou hlavou patricia Miha Pračata. Ale Miho Pračat
nic už neviděl ze všech těch jevů a krás. Jeho oči jako omráčené netečně
zíraly v jedno jediné místo. Ale ať zíraly dolů anebo rovně vpřed, ty oči se
nesetkávaly se zemí, ty oči dotýkaly se ustrašeně a zdaleka a tajně jenom
ztraceného štěstí.
A co tak jednou Miho Pračat jako socha hledí před sebe, spadla ještěrka s jednoho z mohutných sloupů u portálu. Spadla jako s nebe, pleskla sebou o zem. Miho Pračat to slyšel, zahleděl se v to místo a vidí, že
ještěrka leze nahoru na ten sloup, s kterého spadla. Leze, leze a poněvadž leze příliš nedočkavě, rychle a zhurta, padá zase na zem. Ale nic si z
toho nedělá, že se udeřila, znova nastupuje svou cestu. A tak padá a vylézá a padá, až přece jen se jí podařilo vylézti do hlavice sloupu, kde má
své hnízdo.
V Mihu Pracatovi probudil se člověk, procitl kníže: A já že mám být
méně než tento plaz? On se nevzdává a já se mám vzdát?
Začal znova, začal od rybářské bárky, od malého člunu a pracoval a
pracoval a svým přičiněním, svou odvahou zase se vyšvihl na nejvyšší
místa svých nadějí a nabyl jmění mnohem většího nežli kdy předtím. A
když se mu zase a ještě více obdivovali jeho přátelé, říkával jim tichým
úsměvem: Mohutní se jenom z duše!«
Na jiném místě těchto XXIV. Šlépějí Demi ironicky volá: »Ach, hnití
a snění je tak slastné!« A to v této souvislosti: »Povídala jedna dívenka,
když se jí otec ptal, co by dělala, kdyby viděla prvotní, skutečné Umučení
Páně: Já bych krásně snila ... Ach, hnití a snění je tak slastné ...!«
Tolik Jakub Demi. Hnití a snění je také přesným označením (krátkého?) období Druhé republiky: Anno Domini 1939 vpisuje Demi básníku
Stanislavovi Zedníčkovi do knihy Z mého očistce tuto dedikaci: »Stanislave Zedníčku, nakonec váží-si člověk jenom svého utrpení. Je to asi
první zákon této země.«
A mohutní se jenom z duše; jiný ze slovanského rodu, sovětský spisovatel Andrej Platonov si počátkem třicátých let poznamenává do svého
Zápisníku: »Kolchozy jsou naše jediná naděje. Co bychom si bez nich
počali?« A o dvacet let později, v roce 1950 končí své zápisky poznáním:
»Všechno je možné - a všechno se podaří, hlavní však je - zasévat duše
do lidí.« Nejsou spisovatelé lidé, zvláště u Slovanů, kteří - i nevědomky
- vlečou po celý život misijní kříž? I zemí srpu a kladiva?
Nad Dubrovníkem srp a kladivo vlaje už bezmála čtyřicet let: Jakub
Demi, básník, sloužíval v Dubrovníku mši. Předtím, v roce 1917 podepsal
květnový Manifest českých spisovatelů o české politice. Bylo to nutné: o
rok později, v květnu 1918 byl dubrovnický básník Vojnovič, kterého
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čeští spisovatelé do Prahy pozvali, policejně z Čech vypovězen - i českými policejními důstojníky. Ale mohl Demi díky liturgii, sloužené v Dubrovníku, pochopit to, proč po socialistické Jugoslávii pošilhává socialistické Československo od poloviny čtyřicátých let? A proč bude mít rudá
vlajka nad Dubrovníkem naprosto zvláštní odstín: je možné ho cítit i v
ovzduší!? Ne, ani v Dubrovníku nelze dnes popřít ten zvláštní světový
fenomén, že naprosto všechny slovanské národy žijí pod srpem a kladivem; i ten nejmenší nárůdek Lužických Srbů žije v socialismu chráněném státně, ale v roce 1983 procítí český turista v Dubrovníku znovu a jinak Demlův zápis ve Šlépějích z 6. X. 1936: »Naděje Čechů je Jugoslávie
a naděje Jugoslávie je pojugoslávštěná Čechie ...«
Ty literární souvislosti! Díky blízkosti Itálie a západní civilizace stává
se Dubrovník od XVI. věku střediskem renesanční kultury. I epos a drama dubrovnických básníků dosahuje v té době nevídané umělecké výše a
duchovní hloubky. Menčetič, Držič, Vundulič, Palmotič, Bunič a Dordič
jsou básníci-kněží či odchovanci jezuitů, kteří se nakonec naučí mlčet:
všichni ti jmenovaní se odvraceli od svých uměleckých prací s
opovržením, když dosáhli zralejšího věku, ano ničili je i ohněm. Před
smrtí věnovali se především, po léta, zpracování témat z Písma a zanedbávali národní život; těmito slovy je možno shrnout i pozdní stáří Jakuba Demla. Zvláště v letech padesátých ... A ani v Čechách nebyl sám ... I
to je nutné mít na paměti ...
Stejně jako tu naději - o nezávislosti a jednání rovného s rovným
(trpasličí Dubrovník s císařem říše Římské Zikmundem). Na těžce vybojovanou tradici navazuje Jugoslávie v konci XX. století: na jakou tradici
přijímaných výhod (vždy na účet vlastní země) navazuje dnešní ČSSR?
Jakub Demi ve stejném dopise, z něhož je citát - »Naděje Čechů je Jugoslávie ...« - podává i zajímavý klíc l< svému dílu: je lépe psát o klíči k
dílujakuba Demla než k dílu republiky Československé - následuje citát
ze Šlépějí, jejž raději uvedu vlastními slovy. (Demi se tam zmiňuje i o
Trockém a to snad by už bylo v Československou 1983 přílišným pokoušením osudu - citovat a citovat.)
Zpět k tomu klíči (kovářskému): Demi vysvětluje, že od mládí si všímal kovářů, jak do ohně vždy chrstnou vodu, když chtějí zvýšit žár.
A obdobně Demi do plápolu věcí čistých (i sakrálních) je pokoušen
stříknout aspoň slinu: ale to pro ten větší žár! (V učení u kováře byl i
TGM ...)
K Novému roku 1942 vychází knížečka, kde obrázek proti titulu reprodukuje originál Madony Tasovské. Titul zní: »K narození Panny Marie. Napsal Jakub Demi, kněz církve římskokatolické.« Na straně šesté je
pak tato důležitá věta spisovatele z Moravy: »Nikdo není z tohoto světla
vyloučen, nikomu nebylo odepřeno, nikdo nemá výmluvy, nikdo nemůže říci: Já za to nemohu!« (Mimochodem: jen v tom roce 1942 Němci popravili či jinak zlikvidovali menší zástup českých kněží a spisovatelů;
odnesli svůj kříž mlčky do tmy ...)
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Světlo a žár - jak to jde k sobě! A nejen v rozpáleném Dubrovníku,
když nad ním slunce třeští... V Zapomenutém
světle Jakuba Demla tu
výheň (srdce) přímo cítíme - úryvek: »Pane Bohuslave Ptáčku, já bych k
vám seskočil s letadla, a to letadlo by muselo startovat v Tasově u mého
domu na střeše mé besídky, o které bych Vám dovedl napsat román, že
by nad jeho krásou žasli čtenáři jazyka nám nepřátelského, poněvadž
mám kapsu - víte? a poněvadž mám oči ... Je to nejsurovější Boží dar.
Ježíši, slituj se nad mou bídou, abych dopověděl, než doletí můj aeroplán, a potom to všechno shoří a mezi zapletenými dráty v kostře toho
nejšflenějšího letounu najdou naše zuhelnatělá těla. To jest moje a vaše
tělo, neb jsme básníci. Nebojte se, já dobře konzervuji, sama Pavla Kytlicová naučila mne zavařovat ovoce, ne, že by to byla chtěla, ale já jsem to
tak odkoukal: jí se meruňky a třešně a švestky a hříbky nikdy nekazily. A
víte, čím to? Pavla Kytlicová velice přesně rozeznávala tyto invokace loretánských litanií: Matko nejcudnější! Matko nejčistší! Matko nejčistotnější! V jazyku tenistů, fotbalistů a skautů toto všechno jaksi splývá, od
té doby totiž, co se zavrhla klasická filologie: neboť přesně od té doby
nemůžete se domluvit ani se svou milenkou. Tancoval mládenec s dívkou a při tom tanci jí zašeptal: Slečno, Vy jste můj ideál! Ona mu na to:
Mlčte, vy sviňáku! Byla to Horačka, tedy má krajanka, a odbírala nějakou tu ilustrovanou Hvězdu nebo Moravanku a tam mezi inzerty doporučoval se jakýsi ochranný prostředek pod tím názvem. My básníci
jsme na tom zle, když jsme se volky nevolky museli zříci ideálů.«
A Demi v této próze, vydané vlastním nákladem r. 1934 - po konfiskaci v opraveném vydání - (to stejné se stalo už několikrát i s republikou Československou: vždy po její konfiskaci se na světle Božím objevilo její opravené vydání, nákladem vlastním) a Demi v
Zapomenutém
světle stříká slinu pro zvýšení žáru tak mistrovsky, že čtenář obchází
postupně - jako rozpálené hradby Dubrovníku, pokryté pěnou rozrušeného moře - samotný problém veškeré literární, umělecké a duchovní
tvorby: musíme se volky nevolky zříci svých ideálů? (A není to konec
konců i náš ochranný prostředek?)
Kterého se musíme zříci? A Demi, podobně jako slovanští básníci renesančního Dubrovníku, nám všem na to odpovídá: svým životem. Ideály těch,
kteří žijí z šíření ideálů, jsou často menší, než ideály pragmatiků - kupecké
republiky, jako Dubrovník, nezmizely z povrchu zemského - nabyly jen planetárních rozměrů! Ale básníci, kteří své ideály hledají v době rozkvětu i
úpadku republik, nakonec svým životem, když ho uzavírají, svědčí o podivuhodném fenoménu: v mořských proudech staletí zůstává katolická církev jediným systémem, který je chráněn básníky - a to nezištně!
Systém chráněný básníky života - neměl snad tento systém na mysli
Jakub Demi, když uváděl do české literatury příběh dubrovnického kupce Miha Pračata? Životní příběh skutečného básníka života nemusí vůbec probíhat v předsíních chrámových, může v něm jít o prozaické
handrkování ze dne na den, ale: »Mohutní se jenom z duše!« a o tom
básníci vědí - či měli by vědět - své ...
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Dubrovník, v jehož městských zdech nabyl slovanský živel převahy
ve stejné době jako v českých městech (první půle XV. století), byl od
svého založení baštou katolické církve (mrňavou při pohledu z dálky a
nedobytnou zblízka pro obří rozměry). A to je skutečnost hodná básníků:
poezie je i jistota, že lze na nepatrném území světa (byť by to byl hrob
svatého Petra) umírat pro čest a přitom si zachovat život! (Opakovaně:
při ataku z Asie ve XIII. století odolal Dubrovník Tatarům stejně překvapivě jako Čechy ve století XVII. přežily rovněž své vymazání z povrchu
zemského - katastrofou obdobně ničivou jako třicetiletá válka bylo pro
Dubrovník zemětřesení z r. 1667, a vůbec, proč pořád připomínat minulost; větší část obyvatelstva českých zemí byla po staletí zapálená pro husitství, na většině území kolem Dubrovníku bylo slovanské obyvatelstvo
zapáleno stejně pro bogomilství, v našem století je to zase život pod rudou vlajkou socialismu, ale básníci a kněží při tom všem vědí své: »Mohutní se jenom z duše!«)
K tomu pohledu na Dubrovník zblízka: ve svých Šlépějích otiskuje
Demi jedinou fotografii z tohoto města - snímek řeholní sestry ze svečenického domu »Salvatoru«, jak svírá v náručí slovanského kluka. Co tím
básník myslel?
Ti nejvíc živí čeští básníci z třicátých let (kteří oslovují čtenáře i dnes,
po půlce století, až se mu zatajuje dech jako při ponoření do hlubin, a
nejen mořských, a nejen poezie), Jakub Demi, František Halas, Vladimír
Holan, Jan Zahradníček, Josef Palivec, Jaroslav Durych, Jan Čep a jiní zachovali se ke konci svého života jaksi zvláštně, nečesky a
neobchodně - slovo se pro ně nestalo kšeftem, ale kšaftem!
Že by existovala příbuznost slovanských básníků přes hory a doly,
propasti staletí a hranice bratrských republik? Jak že se jmenovali ti
dávní dubrovničtí poeti? Jak je stará poezie? Ta, co mohutní z duše? Po
kolika staletích lze číst středomořskou Píseň Písní, nebo Apokalypsu z
ostrova Patmos? Nebyla už v homérské poesii myšlenka, že doušek obětované krve může navrátit život i mrtvé duši? Ale i kdybychom mluvili
jen o malířství: stačí pohlédnout na Tasovskou Madonu, abychom v ní
ucítili slovanský jih ... Ten od slova jihnutí... Pod slastným jhem ... I slovo má své nezapomenutelné barvy! Zvláště, když se Slovo stává zapomenutým světlem v slovanských zemích ...
Ten český básnili, který si opakovaně léčil v Dubrovníku plíce (aby
do knih vydávaných vlastním nákladem mohl vkládat vlastní dech), ten
především tu větu: »Naděje Čechů je Jugoslávie a naděje Jugoslávie je
pojugoslávštěná Čechie ...« - nemyslel ani tak politicky, jako spíše ve
smyslu jihnutí, tedy hnutí, kdy zjihlá Slávie překoná hranice všech malých počtářských republik, takže i Čechie na sebe vezme jho Trojjediného království... (Nejmenovala se tak část Jugoslávie kolem Dubrovníku
za Demlova života?) Trojjediné království: politika snad, ale poezie to n e n í hra se slovy ... dni za třicet stříbrných ... Ale úzkou brankou do
skutečných krajin Trojjediného království - je ...
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Republika Dubrovník, ta bývala takovou úzkou brankou slovanských
národů jihu k západní civilizaci. První republika (i s dílem Jakuba Demla) je takovou stále se zužující brankou (pro Čechoslováky - jak čas ubíhá) k téže civilizaci. A ta branka neustále, víc a více zarůstá trním (těmi
trny jsou i rakety) a rudé růže stále více ovíjí hlavu vlahého Václava a
čeští básníci, ti přestávají psát presidentu republiky a tápou: kde si jen v
budoucnu budou léčit své plíce?
V Dubrovníku prý zpívají slavíci. Aspoň se o tom ve svých Šlépějích
zmiňuje Jakub Demi. Ještě než však své Šlépěje začal vydávat, zabýval se
zpěvem slavíků. V roce 1912 vydal překlad Slavíka svatého Bonaventury
a doprovodil jej svým komentářem. V něm zdůrazňuje českým Slovanům, že
jeden katolický biskup západní civilizace přirovnal křesťany k sokolům.
(Však obyvatelé všech zemí a republik Slávie nejsou ani tak slavíky, jako
spíše sokoly - viz byliny - cvičenými.) A katolický biskup přirovnal Kristovo zkrvavělé maso jako návnadu pro (dravé ptáky) duše, když
odmítají ve svém vzletu vrátit se a usednout na vztaženou ruku Pána.
Jestliže nic jiného, to krvavé maso je snad přiláká ... Čím mohutnější a
větší je duše, tím víc jde za Krví... Ale lovcem, Lovcem je někdo jiný!
Tak český básník v roce 1912, ještě před dvěma (dvěma?) světovými
vákami a ještě před tím, než si léčil v Dubrovníku plíce (v bibli je psáno:
» - chraňte si dech života a nebuďte nevěrní!«), ten venkovský kněz
dokončující obrozenecké dílo vzešlé od obětních stolů, vytyčil cestu
jachtě české poezie, zakotvené nad Oslavou ... Literatura se (nejen) pro
něj stala kusem krvavého masa, ve vší nevábnosti vytrženého přímo ze
života - a srdce ...
(V Dubrovníku vystavují obdobu Tasovské Madony. Dítě je zachyceno na pohled lehce v náruči matčině, jako poezie v náruči mateřského
jazyka - co je však za tím vším barvy triumfů - očistné krve!)

ANTONÍN

MĚSTAN

(Freiburg in Br.)

MEZI DUNAJEM A TATRAMI. SLOVÁCI A NĚMCI
Na malém prostoru mezi Dunajem na jihu a Vysokými Tatrami na severu jsou stěsnány různé druhy krajin - od pusty až po velehory. Stejně
rozmanité byly vlny osídlení této země, která dnes pod názvem Slovensko tvoří východní část československého státu.
Už v 5. století se zde usadily slovanské kmeny, předchůdci dnešních
Slováků. V 10. století začali pronikat na území Slovenska Maďaři a v
rámci mnohonárodního státu Maďarů setrvalo Slovensko po dobu tisíci
let, až do roku 1918. Od 12. století hrají významnou úlohu němečtí přistěhovalci, kteří podobně jako v jiných zemích střední a východní Evropy pomáhají při výstavbě měst, zavádějí nebo zdokonalují řemeslnou výrobu, řídí těžbu nerostů a účastní se kulturního života.
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Slovenský, maďarský a německý živel je doplněn v průběhu staletí
příchozími z Cech, Polska a Chorvatska a ve východním cípu Slovenska
dosud žijí Rusíni, samostatná součást ukrajinského národa. Významnou
úlohu sehráli v dějinách země Židé a od středověku dodnes tvoří neodmyslitelnou součást obyvatelstva Cikáni. Z oblasti dnešního Rumunska
přišli pastevci a osídlili horské hřbety Karpat. Převzali slovanský jazyk,
ale zachovali si původní kroje, melodie písní, svéráznou dřevěnou architekturu a množství odborných názvů z pasteveckého života.
Odlehlá oblast hlubokých lesů a nepřístupných hor, dějiště bojů mezi
sousedními státy, d l o u h o n e m o h l a dát vzniknout pozoruhodným dílům
kultury a umění. Římské vlivy se nemohly výrazněji projevit, neboť Slovensko leží na sever od hranice římské provincie Panonie. Už první století slovanského osídlení však zanechala románské kostely, vzniklé za
činnosti »Slovanských věrozvěstů« svatých Cyrila a Metoděje a pozdějších západoevropských misijí. Zvolna vznikající osady městského
typu kolem církevních středisek - významných kostelů a několika klášterů - dostaly charakter západoevropských měst zejména přičiněním
německých kolonistů.
Ve 14. a 15. století došlo k velkému rozmachu těžby mědi na severním Slovensku, odkud byla měďvyvážena do Benátek a především do
Norimberka. Kapitál německých Fuggerů přispěl vydatnou měrou 1< rozvoji těžebního průmyslu. Duší p o d n i k á n í se stal Johann Thurzo, který
je jednou z četných postav slovenských dějin, o nichž nemůžeme jednoznačně říci, ke které národnosti patří. Uherský šlechtic, občan města
Krakova, v mládí student university v Padově, se narodil 1437 v severoslovenské Levoči (Leutschau). Uměl slovensky, polsky, maďarsky, italsky, latinsky a německy - většinu písemnictví napsal latinsky a německy.
V Krakově, kde d l o u h o žil, přispěl k z a k o u p e n í oltáře Víta Stoße pro kostel Panny Marie. Je pochován v kostele rodné Levoče, na kterou vždy
pamatoval. Rod Thurzů sehrál vynikající úlohu v šíření reformace. Jeden
jeho člen, Jiří Thurzo, se přiklonil k maďarské národnosti, ale ve svých
dopisech severo-slovenským městům používal takových vyjádření jako
»nostra natio slavica«, n e b o »naša slovenská nácia«.
Význam Levoče a jejího bohatství vedl ke snaze závodit i s hlavními
městy okolních států. Podle vzoru Krakova a jeho oltáře od Víta Stoße,
si 1520 město pořídilo vyřezávaný oltář v kostele sv. Jakuba. Umělcem
byl místní německý řezbář, označovaný jako Pavel z Levoče. Jeho výtvor, vynikající dílo slovenské p o z d n í gotiky, patří d o d n e s k nejvýznamnějším uměleckým pokladům Slovenska a celé střední Evropy.
Zatímco u Maďarů zvítězila kalvínská reformace, na Slovensku se
prosadili luteráni. Studenti ze Slovenska odcházejí na studia do Německa, zprvu hlavně do Vitenberku. Podle n ě m e c k é h o vzoru se buduje
protestantské školství a slovenské tiskárny zásobují čtenáře překlady z
němčiny a zpracováním německých předloh. Když pak koncem 17. století protireformace vyhnala protestanty ze Slovenska, našli četní z nich
útočiště u svých souvěrců v Německu.
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Luteráni na Slovensku byli jak německého, tak i slovenského původu. Z německých luteránů původem ze Slovenska vynikl zejména bratislavský rodák Daniel Wilhelm Moller (1642-1712). Jako polyhistor a
přívrženec tehdy módní pansofie působil na proslulé bavorské universitě v
Altdorfu, kde byl desetkrát děkanem filosofické fakulty a dvakrát rektorem.
Slovenští luteráni byli spojeni s německou kulturou mnohými pouty.
To se ukázalo i v jejich literární činnosti, jak to dosvědčuje dílo Daniela
Krmana (1663-1740). Studia v Lipsku a Vitenberku z něho udělala pravověrného stoupence německého luteránství a vedla ho do řad švédského vojska Karla XII., s nímž zažil i porážku u Poltavy. Snad nejnázorněji se projevilo přilnutí slovenských protestantů k německé kultuře v
osobě Matjáše Béla (1684-1749). Po studiích v Halle působil léta v Magdeburku a Klosterburku a později v Bratislavě. Ve své době platil za nejvýznamnějšího vědce v celých Uhrách. Napsal učebnice maďarštiny a
němčiny a zároveň chválil slovenštinu, svou mateřštinu. Vlastním výrokům o sobě »lingua Slavus, natione Hungarus, eruditione
Germanus«
- jazykem Slovan (tj. Slovák), původem z Uher, vzděláním Němec dobře vystihl situaci slovenských luteránských intelektuálů 18. století.
Na Slovensku vyrostl jeden z nejvýznamnějších portrétistů barokní
doby Jan Kupecký, pod jménem Johann Kupezky považovaný často za
německého malíře. Narodil se po 1660 v Praze jako Čech a v útlém
mládí se dostal se svými rodiči na západní Slovensko - rodina Kupeckých patřila většinou k Českým bratřím a odešla z Prahy pro víru. Jan
Kupecký vyrůstal v Pezinku u Bratislavy, v létech 1684-7 se učil malbě ve
Vídni, působil v Římě, byl ve službách polského magnáta Alexandra Sovieského, ve Vídni maloval portréty členů císařské rodiny a četných významných osob (mj. Evžena Savojského). V Karlových Varech portrétoval ruského cara Petra Velikého. Jako protestant se obával pronásledování nekatolíků, které ve 20. létech 18. století v habsburských zemích
znovu propuko, a odešel proto 1725 do Norimberka. V Norimberku působil do smrti v roce 1740 a je tam také pochován. Jeho německy sepsaná
závěť začíná slovy: »Seye kund und zu wißen: Demnach ich Johanes Kupezky, aus Böhmen gebürtig, jedoch der Wahren Evangelischen allein
seeligmachenden Religion zugethan und der Zeit allhier in Nürnberg als
ein Schuz-Verwandter wohnhaft...«. Slovenský malíř českého původu
se stal jedním z nejvýznamnějších barokních malířů a zařadil se mezi
významné umělce rakouské a jihoněmecké školy.
Ze západního Slovenska, z Bratislavy, pocházel také významný
kreslíř 18. století Adam Friedrich Oeser (1717-1779). Studoval ve Vídni
a působil pak v Drážďanech a od roku 1764 byl ředitelem »ZeychnungsMahlerey- und Architectur-Akademie« v Lipsku. V létech 1766-68
Oeser dával soukromé hodiny kreslení J. W. Goethovi, o čemž se básnili
zmínil v Dichtung und Wahrheit. A v dopise z 9.11.1768 Goethe svému
učiteli kreslení napsal: »Ich bin Ihnen mehr schuldig, als daß ich Ihnen
danken könnte. Den Geschmack, den ich am Schönen habe, meine
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Kenntnisse, meine Einsichten, habe ich Die nicht alle durch Sie?« Až do
Oeserovy smrti v roce 1779 byl s ním Goethe v přátelských stycích a
uvedl ho ke dvoru ve Výmaru.
Ve Výmaru působil v Goethově době také jiný bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel (1778-1837). Ve Vídni se stal ve věku osmi let
Mozartovým žákem a v jeho domě strávil dva roky. Kromě toho se učil
u Haydna a Salieriho. Ve dvacátých létech 19. století a pak až do své
smrti v roce 1837 byl Hummel středem hudebního života ve Výmaru, odkud zajížděl na koncerty do všech hlavních měst Evropy. Své rodné město Bratislavu navštívil naposledy tři roky před smrtí, v roce 1834.
Zatímco o stycích Goetha s Hummlem není nic známo, víme o Goethových stycích se slovenskými protestantskými studenty v Jeně. Z nich
se stal nejvýznamnější pozdější česky píšící slovenský básník Jan Kollár
(1793-1852). Německy se naučil už v Kremnici a Banské Bystrici. Od roku 1817 studoval v Jeně protestantskou teologii a několikrát navštívil
Goetha, který na něho hluboce zapůsobil. Kollár se stal zakladatelem
kulturního panslavismu svou básní Slávy dcera. Nebyl to však protiněmecký panslavismus - vždyť Kollár se oženil s Němkou Friederickou
Schmidtovou a jeho domácnost byla německá. Od roku 1819 působil v
maďarské Pešti jako protestantský kněz ve smíšeném slovensko-německém
sboru, kde kázal slovensky a německy. Některé své odborné práce psal
německy, v jazyce, který dokonale ovládal.
Po staletí se projevovala přítomnost Němců na Slovensku v nejrůznějších oblastech života země - v hospodářství, kultuře, školství, v činnosti církví. Ačkoli nikdy nebylo slovenských Němců víc než 150.000,
jejich podíl na rozvoji Slovenska byl nemalý. Tak jako v jiných středo- a
východoevropských zemích byla i na Slovensku etnická příslušnost rodu
historicky proměnlivá veličina. Proto máme na Slovensku Němce se slovenskými nebo maďarskými jmény a německá jména se často vyskytují
mezi Slováky a Maďary. Původně německé jméno má například i slovenský politik, spisovatel a zakladatel spisovné slovenštiny Ludovít Stúr
(1815-1856), i když už své jméno psal slovenským pravopisem. Dřív, než
r. 1843 uvedl do života spisovný slovenský jazyk, studoval jako tolik jiných protestantů v létech 1838-1840 v Halle. Tam se stal přesvědčeným
hegeliánem a zůstal jím po celý život.
Významnou kapitolu ve stycích mezi Slováky a Němci na Slovensku
tvoří zprostředkovatelská činnost Židů, kteří působili od poloviny 19.
století na obou stranách. Dějiny této významné činnosti dosud nebyly
napsány. Málo je ostatně známo i o působení německy mluvících slovenských Židů mimo hranice své vlasti, zejména v Německu. Jen jako
příklad můžeme uvést známého berlínského vydavatele Samuela Fischera (1859-1934), který pocházel z Liptovského svatého Mikuláše na Slovensku. Jméno tohoto významného propagátora německé i cizí literatury je dodnes neodmyslitelné z vydavatelského podnikání v Německu.
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Je samozřejmé, že soužití Slováků s Němci na Slovensku nebylo nikdy bez problémů! Docházelo k rozporům, nedorozuměním a bojům.
Nemáme však právo zapomínat na kladné momenty tohoto soužití.
Aspoň několik z nich jsem se snažil připomenout.

Překlady
FRANCO MOLINAHI

(Milán)

P O H L E D NA LUTERA BEZ BRÝLÍ MÁMENÍ (')
}e Luter
katolický?
Rozhovor o Luterovi se dnes jistě pohybuje na nových předpokladech. Cochleus, jenž ho označoval za padělatele, demagoga a zpustlého
mnicha, má dnes sotva stoupence. Dnes ho kardinál Willebrands při
ekumenickém setkání v Evianu předkládá jako »našeho společného učitele«. A takový historik jako Hubert Jedin nedávno napsal v největším
katolickém historickém časopise v Itálii významné a lichotivé výroky:
»Luter pronikl do podstaty křesťanství. Byl velký teologický myslitel a
mocný hlasatel Božího slova. Jeho překlad bible je jazykové veledílo a
nevyrovná se mu nikdo z katolické strany, kdo ho chtěl napodobit« (1).
M í n ě n í německého historika se shoduje se závěry italského vědce A.
Belliniho, který zkoumal hlavní rysy protestantské modlitby a prokázal
mnoha úryvky, že Luter se modlil velmi vroucně a ještě dnes má mocný
vliv, aby vzbuzoval lidi k modlitbě.
Asi před dvaceti lety se jakýsi kněz po m n o h a náboženských rozhovorech ptal žertovně Ernsta Junga, zda nemyslí, že by byl čas, aby se stal
katolíkem. Spisovatel mu bezprostředně odpověděl: »Proč ne? Chtěl
bych však, aby papež prohlásil Martina Lutera za církevního otce.«
Následující přehled nechce vykládat Luterovo učení z katolického
hlediska, nýbrž jen podat vývoj historiografie o Luterovi.
(') V roce 1983 vzpomínal křesťanský svčt, že před 500 lety, tj. r. 1483, se narodil Martin Luther. Toto výročí bylo též záminkou k tomu, že se Svatý otec Jan Pavel II. 11. prosince 1983 účastnil ekumenické bohoslužby v kostele římské německé luterské obce (sr. Nový život XXXVI, str. 22).
Úsudky o Luterovč osobnosti v dějinách křesťanství se budou patrně vždy lišit. Nelze přejít
mlčením, že s jeho osobností a vystoupením je spojen rozkol v církvi. Zůstává však otázka, proč k
tomu došlo. Odpovědět na tuto otázku sine ira et studio znamená především snahu pochopit
Luterovu osobnost na základě jeho doby a přímých pramenů. Myslím, že jakýmsi příspěvkem
může být i tento překlad. Jde o jednu kapitolu z knihy FRANCO MOLINARI, / labů delta

storia

delta chiesa moderna, Marietti, Torino 19743, str. 7-31. Autor je profesorem dějin církve na Katolické universitě Božského srdce v Miláně. V lecčems již patrně bude dflo překonáno, avšak i
tento před zhruba 10 lety napsaný přehled o pohledu katolické historio grafie na osobnost Lutera může odstranit některé předsudky a přispět na cestě k sjednocení. - Pozn. překl.
(1) Sr. »Rivista di Storia della Chiesa in Italia« 2 (1969), str. 369.

254

Vývoj katolické historiografie
První, kdo je odpovědný za historiografickou deformaci ohledně Lutera, je jeho současník Cochleus. Tento katolický kněz věřil, že poslouží
následujícím pokolením, když sestavil knížečku o činech a spisech svého
velkého odpůrce. Zakladatel protestantství byl sotva tři roky na věčnosti, když Cochleus v roce 1549 uveřejnil Commentaria de actis et scriptis
Martini Lutheri. Cílem spisu nebylo poznat hlavní osobu náboženské revoluce, nýbrž zničit ji. Není tu ani nejmenší snaha o nezaujatost. Jde o
portrét bez odstínu a Luter z něj vychází jako monstrum s démonickými
rysy. Nelze však dokázat, že by Cochleus chtěl úmyslně pokřivit obraz.
Jednoduše byl představitelem polemického a manichejského katolicismu. Katolíci v té době prožívali trauma náboženského rozdělení a lze
lidsky pochopit jejich přemrštěnou reakci proti tomu, kým rozdělení
začalo. Nebrali však v úvahu některé skutečnosti, že totiž výbušná a nesnesitelná situace zlořádů a morálního úpadku existovala již před Luterem. V zápalu náboženské války si neuvědomili, co prohlásí o čtyři století později koncilní dekret o ekumenismu: »Nemalé skupiny se odloučily od plného společenství katolické církve, mnohdy ne bez viny lidí na
obou stranách.« Mnozí křesťané - a nejen Luter - chtěli reformou
zlepšit úroveň duchovních.
Papežství vynalezené ďáblem
Jaké jsou příčiny temného a pesimistického Luterova obrazu? První
je třeba hledat ve vzájemné zášti, jež takřka zrušila evangelní hodnoty
bratrské lásky a nenásilnosti. Je třeba upřímně přiznat, že polemika
zachvátila obě strany. Plýtvali-li katolíci útoky na Lutera, platili jim protestanti stejnou mincí. Luter sám viděl v katolictví zradu všech křesťanských idejí a římskou církev označil za Babylon neřestí, považoval papeže za vtělení antikrista (2).
Vysvětlit tuto násilnou roztržku pomůže věčně trvající manichejské
smýšlení, tj. sklon vidět veškeré dobro na vlastní straně a veškeré zlo na
druhé. Připojme pak ještě myšlenkové schéma, jež trvalo od staletí, že se
každá odchylka v učení připisovala vnitřní zkaženosti srdce. V tomto
pohledu je heretik vždy ten, kdo opustí svatost a dá se cestou neřesti tím,
že vysloví nové teorie, aby ospravedlnil špatné náklonnosti srdce. Existovalo sdostatek napětí, aby dalo život čtyřem stoletím vzájemných
slovních a psaných výpadů. Jestliže dnes katoličtí historikové objevili
novou tvář německého reformátora a konečně opustili jednostranné podání Cochleovo, vděčíme za tuto historiografickou vymoženost nové generaci vědců a lze ji považovat za plod některých náhodných okolností.
Jmenujme alespoň některé. Dnes máme k disposici kritická vydání (pro
Lutera Weimar Ausgabe) a další vědecké pomůcky, jež jistě Cochleus
neměl. Společný boj za svobodu, který katolíci a protestanti vedli proti
(2) Jeho poslední spis má výmluvný název O papežství vynalezeném ďáblem.
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Hitlerově diktatuře, rozbil mnoho přehrad a vytvořil podmínky pro ekumenické setkání. Atmosféra Druhého vatikánského sněmu a otevřenost
posledních papežů vysvětlují zbytek. Projděme nyní nesnadnou cestu.
Tři století předsudků
Zeď vyznání působila, že se žádný (nebo skoro žádný) katolík nezabýval protestantskou literaturou a naopak. Otcové Tridentského koncilu Luterova díla znali. Freudenberger ve vydání boloňských Jednání dokonce dokázal, jaký soubor Luterových spisů byl užit. Avšak protireformační katolíci nenásledovali jejich příkladu a raději čerpali z pramenů,
jež byly psány proti protestantům. Katoličtí pisatelé 17. a 18. století se
pouze vraceli k běžně známým bodům polemiky, aniž by kdy zkoumali
prameny. Jedinou výjimku v tomto protireformačním konformismu tvoří
rakouské osvícenství protiřímského ražení. Josef II., »císař-kostelník«,
zavedl mnohé církevní reformy, někdy i rozumné, avšak proti Římu.
Protiřímský duch josefínské obnovy hleděl k Luterovi se sympatiemi.
Nejde však o upřímný a nezaujatý obdiv vůči reformátorovi 16. století,
nýbrž o protiřímskou polemiku, jež užívá i osobnosti Lutera, aniž by se
zajímala o jeho náboženskou hloubku.
Ojedinělý pokus
První, kdo prolomil tuto polemickou ztuhlost, byl v 19. století Möhler,
který se nejenom snažil obnovit nauku o církvi, ale zasloužil se též za
objevení nevydaného Lutera. Zjevně totiž ukazuje jeho »hlubokou zbožnost« a »plnost velkých náboženských myšlenek«. Lze mu přiznat velkou jasnozřivost.
Byl by býval schopen reformovat křesťanstvo jako nikdo z jeho
současníků, kdyby byl jednal podle toho, jak byl před Bohem. Místo toho, aby však oživil katolictví zevnitř, způsobil náboženské rozdělení pro
svou »nezměrnou domýšlivost a demagogii«.
Möhler zůstal hlasem volajícího na poušti. Jeho pokus historiograficky ospravedlnit Lutera ztroskotal. Slibný začátek nedozrál, zčásti pro
polemickou nevyzrálost, již způsobil Kultur-kampf, zčásti pro prestižní
vliv Döllingera, který vyřadil Möhlera. Döllinger byl znechucen především posledními díly Luterovými, jež spojují výpady s vulgaritou a
ukazují trapný psychologický vývoj. »Není to nikdy láska, jež se rodí (z
Luterova) bolu. Není to nenávist zavrhující omyl, aby zachránila toho,
kdo se mýlí, nýbrž urážející ješitnost, drzý a jízlivý výsměch a obhroublá
směs výpadů.« Očerňující směr se nechtěl poddat klidnému dějinnému
hodnocení.
Zpustlý mnich
K nejohnivějším odpůrcům náleží dominikán Jindřich Denifle, jehož
dílo Luter a Luteranismus ve dvou svazcích (Mohuč 1904nn) lze hodnotit
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jako »nejtrpčí a nejzávažnější pamflet, který od 16. století literatura proti
Luterovi zplodila« (Jedin). Dva svazky neobsahují životopis, nýbrž
povšechné zavržení osobnosti. Zdá se, že spor byl čím dál tím jedovatější. A protože učený dominikán byl vedoucím vatikánského archivu,
protestanté si mysleli, že tento tvrdý přímý útok vyjadřuje oficiální stanovisko Svatého stolce. Z toho pak vznikly rozhořčené reakce v kruzích
reformace. Denifle totiž tvrdil, že Luter byl podlý člověk, ovládaný
ďábelskou pýchou, zvrhlý mnich, vlažný v modlitbě s náklonností k
zavrženíhodnému chování formulovat učení spásy skrze samotnou víru
bez skutků. Dobrodruh takového ražení - takový je drastický závěr celého díla - nemůže být Božím nástrojem pro reformu církve. Je třeba
uznat, že tyto zničující téže neznamenaly ani oficiální zaujetí stanoviska
Vatikánu, ani mravní zpustlost mnicha nebyla průkazně doložena.
Všechna nezávislá svědectví současníků se shodují v tom, že líčí Lutcra
jako příkladného v chování, věrného v zachovávání řehole (až do doby
násilné roztržky s církvi"), jehož trápila upřímná snaha po svatosti. Ani
styl, který je někdy nevázaný, a sprosté řeči, jež vyslovil během Rozhovorů u stolu, nejsou důkazem zkaženosti srdce. Což nenajdeme obdobně
drsné stránky třeba v listáři svatého Jeronýma nebo v pitoreskních kázáních svatého Bernardina ze Sieny?
A přeci Denifle - aniž chtěl - se zasloužil jako nikdo jiný o revisi
katolického pohledu na Lutera. I když jako polemik není příliš šťastný,
jako vědec ukázal na dva problémy, z nichž pak vyšlo hlubší zkoumání:
vývoj mladého Lutera a jeho vztah ke scholastice. Je sice pravda, že i zde
se Denifle snaží zničit protivníka drastickou alternativou: »Buď byl
ignorant, anebo měl zlý úmysl.« A prochází 66 středověkých komentářů
listu svatého Pavla k Římanům a s důrazem dokládá, že žádnému z autorů ani ve snu nenapadlo, aby viděl v »Boží spravedlnosti« spravedlnost,
jež trestá, ale že všichni ji vykládají jako spravedlnost, jež přináší spásu.
Přes své časté útoky se obávaný dominikán zasloužil o to, že donutil historiky, jak katolické, tak protestantské, aby opustili předsudky, aby
hledali postavu Lutera v dokumentech a zkoumali doktrinální zázemí
předchozích století, aby tak lépe pochopili vznik reformace.
Spíš neurotik než hříšník
Po Deniflově smrti převzal dominikánovo dědictví jesuita Hartmann
Grisar, profesor v Innsbrucku, méně útočný a méně zaujatý než Denifle. Grisar trpělivě prozkoumal rozsáhlou dokumentaci a sestavil rozsáhlé dílo o více než 2500 stránkách, z něhož též udělal výtažek v jediném svazku. Je v podstatě zajedno s nepříznivým úsudkem Denifla, ale
odklání se od něho hlubší znalostí pramenů a dochází k některým originálním objevům. Především se vystříhá urážlivých výpadů. Dále ukazuje
hlubší smysl pro objektivitu v porovnání se svým předchůdcem tím, že
odmítá dávat termínu »žádost« výlučně smyslný význam. Když Luter
uznává, že byl vždy během mnišského života obětí smyslové
žádosti,
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nemyslí tím pohlavní pud, nýbrž sebe, egoismus, vzpouru proti Bohu. A
tak padá základní kámen, o nějž Denifle opíral svůj slabý důkaz. Kromě
toho se Grisar pouští do záhybů psychologie a zdůrazňuje nervové vady
a psychopatické poruchy osobnosti. Luter byl spíš nervově nemocný než
zlého srdce, spíš neurotik než hříšník. Dědic těžké rodinné neurózy, vychovaný v náboženství teroru od velmi tvrdého otce, který ho krvavě trestal za normální klukovská uličnictví, a matky, jež byla schopná ho surově zbít pro krádež jednoho oříšku, nemohl pochopit Boha-Lásku svatého Jana a udělal si obraz Boha jako svévolného soudce spíše než dobrého Otce. Psychologická deformace se zostřila, když byl zasažen bleskem
blízko Stotterheimu. Hledal pokoj tím, že oblékl hábit. Utekl se k modlitbě a přísným postům. Žádal klid svědomí od svátostí. A mezitím ho
přízrak pekla tížil jako můra. Cítil se neodvolatelně zavržen, a tak došel
až na pokraj zoufalství a prokletí, až objevil milosrdnou tvář Otce, který
dává spásu synům, kteří se ve víře oddají jeho Lásce. »Zdálo se mi, že se
znovu rodím - píše Luter v dramatickém vyprávění - a zdálo se mi, že
jsem vstoupil do ráje otevřenými branami.« Jak se dnes hodnotí psychiatrická interpretace Grisarova? Významní historikové jako Jedin, Herte
a Congar ji naprosto odmítají. Zůstává tedy otázka: Luterova krise se
vytváří jako jakýsi nervový neduh, anebo je to spíše náboženská trýzeň,
jež vychází z nejhlubší vážnosti, s jakou se dal do boje pro spásu duše?
Předpoklad nervové choroby odporuje neobyčejné genialitě této
osobnosti, jež měla vynikající schopnosti. I nejpřísnější hanopisci mu
přiznávají, že se význačným způsobem podílí na vytvoření německého
jazyka a uznávají hodnotu jeho děl, jež ještě dnes projevují sugestivní
stylistickou svěžest. Rozhodně nemohl psychopat založit tak rozsáhlé
duchovní hnutí jako protestantismus, který má v sobě mnoho skutečné
niternosti.
Lortzova ekumenická cesta
Evangelický historik Walter Köhler při jedné přednášce v roce 1922
vyhlásil potřebu vzájemného přiblížení: »Není třeba, aby katolíci přišli k
nám a aby přijali naši interpretaci Lutera. My z naší strany jim musíme
vyjít vstříc.« A zde je nové zaměření výzkumů: vyjít si navzájem vstříc.
Nestačilo však zjednat spravedlnost na historické rovině, bylo též zapotřebí pochopit se navzájem s láskou, protože pouze ten, kdo miluje,
může dojít k plnosti chápání.
Podnět k setkání v pravdě vyrůstající z lásky dalo bláznivé šílenství,
jímž bylo Hitlerovo pronásledování. Pod ranami rasistického útlaku se
katolíci a protestanté spojili a objevili, že jsou společně učedníky ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše.
Historiografické vyjádření tohoto hnutí je dílo Die Reformation in
Deutschlatid Josepha Lortze, jež tvoří významnou kapitolu v dějinách
ekumenismu. Přestože dílo vyšlo v neklidné době druhé světové války,
antikonformní námaha mohučského profesora měla náramnou ozvěnu
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jak v katolickém prostředí, tak v protestantských kruzích pro svou
upřímnost a naprostou nezaujatost, jimiž se snaží rozebrat stav katolictví a pochopit zevnitř drama reformátora.
Předtridentská nábožnost se často redukovala na pouhé jevištní
představení, na průčelí vnějších skutků, na stavební horečku umožněnou mecenatismem. Svatých bylo málo. Kalichy byly ze zlata, ale kněží
ze dřeva, jak si stěžoval Savonarola, který oplakával časy, kdy kněží byli
ze zlata, i když třeba kalichy byly dřevěné. Církevní hierarchie plavala
ve světské nádheře a zkaženosti a opomíjela evangelní ideály chudoby,
pokory a lásky k maličkým. Církev pociťovala potřebu hlubokého duchovního omlazení. Jakýsi kronista napsal, že i kameny křičí po reformě.
A skoro všichni hleděli na papežský vrchol a žádali »obnovu od hlavy«.
Nechyběli ani lidé a instituce, kteří uskutečnili obnovu členů bez polemiky - jsme v době jarního rozkvětu iniciativ zdola jako Oratoří Boží
Lásky a mnišských observancí.
V takovém napjatém ovzduší mezi ideálem a skutečností vyhlásil Luter válku Římu a odmítl katolictví, protože tam nenacházel anebo věřil,
že nenachází podstatu evangelia.
Lortz připravuje cestu Congarovi a lituje, že v minulosti nebylo v
církvi místo pro »reformační protest«. Protest, který by se nezvrhl ve
vzpouru, který by však přispěl k dialektické životnosti mystického těla.
Proč nedbat proroků, nepohodlných lidí, kritických hlasů?
Luterovo bytí: »homo religiosus«
Z těchto poznámek si lze snadno všimnout, jakou cestu urazila katolická historiografie po Deniflovi a Grisarovi. Lortz již nepovažuje Lutera
za zkaženého mnicha, nýbrž za »bytostně náboženskou« duši, citlivého
příjemce duchovních problémů. Jak lze popírat hloubku tohoto homo
religiosus, který během zasedání v Augsburgu (1530) dlel tři hodiny denně na modlitbách?
Přenechme slovo Lortzovi: »Co objevujeme a poznáváme v Luterovi
jako podstatu jeho osobnosti, je homo religiosus, vyznavač theologiae
crucis, evangelista, který zvěstuje ukřižovaného Ježíše a vyhlašuje jeho
náboženství milosti.« Všimněme si nádherného způsobu, jak komentoval Magnificat a vážil si zpovědi až do konce života, energie, s níž kázal
víru a bránil skutečnou přítomnost Ježíše v eucharistii, upřímnosti, s níž
plný horlivosti pro duše učil modlitbě a sám se s neobyčejnou silou modlil, plnosti křesťanského obsahu jeho hymnů. Všechny tyto črty v hojnosti líčí »hominem religiosum, věřícího Lutera«.
Je-li tomu tak, jak lze vysvětlit tak rozdílná hodnocení a úsudky? Ponecháme-li stranou polemiku jednotlivých vyznání, vyplývají další nesnáze ze složitosti osobnosti a z přemrštěného stylu jeho spisů. Je nesnadné
prozkoumat osobnost Lutera, jež je spojením opaků: upřímně pokorný a
hrdý až k pýše; s důvěrou odevzdaný do Božího řízení (»jak oslepený kůň«)
a zároveň plný nezkrotné aktivity; jemný jak chlapec v mystických
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výstupech a hrubý až k vulgárnosti ve výpadech vůči protivníkům. V takovém souhrnu opaků není jednoduché vylíčit osobnost člověka tak bohatého a nesystematického. Další potíž tvoří paradoxní styl spisů, jejichž
svěžest je nepopiratelná, jež však dávají snadné zbraně tomu, kdo chce
vykládat doslovně některé nadsazené výrazy.
I nejzavilejší odpůrci uznávají, že Bůh je pro Lutera »velká síla, jež
všechno dává; všemohoucí, vzhledem k němuž síla vlastní člověku vlastně neexistuje, alespoň v procesu spásy, jež je zcela svázána s největším
úkonem Boží lásky, s darem vlastního Syna na kříži za nás«.
Člověk modlitby
Jako bojovník náleží Luter našim protestantským bratřím. Jako člověk modlitby nenáleží nikomu, protože všechny může učit nesnadnému
umění spojení s Bohem. Zmíněný Alberto Bellini zhušťuje charakteristické rysy Luterovy modlitby tak, že zdůrazňuje biblickou inspiraci,
komunitami charakter, naprostou důvěru trpících v Boha, spojení s teologií.
Biblická inspirace: Luter se modlí k Bohu Božím slovem a zavrhuje
příručky zbožnosti, jež nejsou ozvěnou bible. Modlitba nevychází z člověka, ale je darem Ducha, který mluví v každé duši.
Neméně výrazný je komunitární charakter. Křesťan, i když je v samotě, se modlí s ostatními a cítí odpovědnost všech. Sem se zařazuje přímluva svatých a Panny Marie. Jde o polemické zkreslení, jež připisuje reformátorovi chorobný odpor vůči Madoně. V tomto smyslu si stačí
přečíst jeho nádherný komentář na Magnificat - spisek byl napsán v roce 1521 a nikdy nebyl změněn ani popřen dalšími díly. Neodmítá ani
přímluvu (Fürbitte) svatých, je však třeba zachovat základní princip solus Deus. Přečtěme si toto průkazné povzbuzení z Kázání o přípravě na
smrt: »Musíme vzývat Marii, aby Bůh jednal a dal nám, oč žádáme. Tak
je též třeba vzývat ostatní svaté, aby výsledek zůstal zcela dílem samotného Boha.« Poslední vyjádření obsahuje jakousi zámlku: přímluva Madony a svatých nemůže soupeřit s Kristem, jediným prostředníkem, je
však položena vedle přímluv lidí na stejnou úroveň v církvi jako společenství živých a zemřelých.
Dojemných a zcela přesvědčivých tónů dosahuje Luter, když ukazuje
Boha jako »čistou dobrotu a lásku«, Otce těch, kteří nemají naději, pokorných, těch, kteří se farizejsky nespoléhají na vlastní zásluhy. Velmi
výstižná definice Boha je: »Ten, kdo stále dává a nemůže nic přijmout.«
Proto křesťan, když se modlí, očekává vše od Boha, vztahuje vše k Bohu,
vkládá veškerou naději v Boha.
Další vlastnost je, že Luterova modlitba sleduje vždy teologii a nechává se od ní osvítit. Když pastýř zvěstoval evangelium a vychválil veliké
věci, jež Bůh učinil tím, že zcela daroval spásu, křesťan vyjadřuje radost,
překvapení a vděčnost za nezměrnou a milosrdnou lásku Otce. Přesto, že se Luterova modlitba neoddělitelně váže k teologii, ukazuje se
260

oddělenou od důvodů roztržky a tvoří dobrý základ duchovního ekumenismu.
Lortz činí výtky Luterovi
Měl-li Luter tak snadné přímé spojení s Bohem, jak mohl dojít k
roztržce?
Aby se odpovědělo na tuto otázku, bylo by třeba projít Luterův život v
jednotlivostech a kromě toho nastínit to, co Villoslada definuje jako
»dějinné kořeny luteránství«. Poté co Lortz Lutera hájil bohatostí a
hloubkou zkoumání, obrací se k němu s kritickými výtkami, avšak bez
polemického ostří.
Předně Luter bojoval proti katolictví, jež nebylo katolické. Studoval
filosofii na základě textů Ockhamových a věřil, že zná a že potře katolickou teologii, zatímco pravý terč jeho výpadů byla ockhamská ideologie (dalo by se dodat, že katoličtí kontroversisté mu platili stejnou mincí
a mnohdy bojovali proti luteranismu, který nebyl luteránský).
Dále pak původce reformace, přestože znal Bibli nazpaměť, není chápavým posluchačem Božího slova, ale vykládá je podle svých osobních
potřeb. Teorie ospravedlnění samotnou vírou bez skutků nevychází z
egocentrismu, nýbrž z jiných vznešenějších důvodů. Je třeba uznat, že
Luter bral energii k jednání ne ze sebe, ale z Krista. Prohřešil se však
subjektivismem v biblické interpretaci a nedokázal zachytit plnost Písma. Chtěl odvážně reformovat církev a opět zdůraznit evangelium,
avšak skončil tím, že přispěl k rozkolu. Ne všichni však přijímají výtku
subjektivismu, např. filosof náboženství Hessen (3) hájí nepodloženost
takového obvinění.
Závěrem lze souhlasit s tímto vyrovnaným úsudkem, který vyslovil jesuita Giacomo Martina: »Dnes jsme svědky nového hodnocení Lutera.
Všichni mu přiznávají hlubokou nábožnost. Měl osobní zkušenost Boha,
hodnověrný smysl pro hřích a vlastní nicotu, kterou překonával úzkým
vztahem k Ježíši Kristu a slepou důvěrou v něho a v jeho spásu. Jeho důvěrnou znalost německých mystiků nelze vysvětlit bez pravého spojení s
Kristem. K tomu se pojila velká láska k chudým. Z druhé strany měl augustinián silný, jednostranný, nemírný, bujný a impulsivní charakter,
který se raději zmocňoval skutečnosti, než by ji pokorně přijímal. To vysvětluje jeho výrazné směřování k subjektivismu, který ho tlačil k jednostrannému výkladu Písma a činil mu obtíže, aby přijímal směrnice těch,
kdo se představovali jako zprostředkovatelé mezi Bohem a člověkem.«
Luterovy
nedostatky
Katoličtí teologové poukazují na další Luterovy nedostatky.
Nepopiratelný stín je nadměrné hodnocení psaného slova. Luterovi
následovníci považují za jeho přední zásluhu, že přivedl křesťany zpět k
půodnfmu evangeliu a odstranil všechny zprostředkovatele, tj. učitelský
(3) Luther in katholischer
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úřad biskupů. Vezměte evangelium a naleznete Kristovo náboženství.
Jednat tímto způsobem je jako očistit diamant od příměsí, očistí se tak
křesťanství od všech pozdějších nánosů.
Avšak problém má v sobě jeden háček. Bádání posledního století výrazně ukázala něco, co stojí za zamyšlení: křesťanství nevzniklo jako náboženství knihy; Ježíš nepředal učedníkům napsaný manuál. Kristovo
náboženství a jeho počátky byla živá církev, jež živým hlasem hlásala
slovo, jež Ježíš svěřil učedníkům. Mluvené slovo předcházelo psanému.
Ostatně metoda učení nazpaměť byla velice rozšířena i ve filosofických
školách a měla svůj nepopiratelný podklad a plodnost v takřka všeobecném analfabetismu a v úžasné paměti východních lidí (4)!
Rozměr této kritiky vůči Luterovi je třeba omezit. Je-li správná výtka,
že přehlížel ústní podání, nelze zapomenout, že pro něho stejně jako pro
ostatní protestanty Boží slovo není pouze to napsané a vytištěné, nýbrž
je to kázané slovo, v němž se ukazuje tvůrčí a obnovující moc Ducha svatého (5).
Další význačný bod současného bádání je pojem ospravedlnění, jež
Luter často definoval jako articulus stantis atque cadentis Ecclesiae, tj.
rozvodí mezi protestantismem a katolictvím. Dnes už postoje nejsou tak
nesmiřitelné. I různí protestantští exegeté dnes uznávají, že velký reformátor se ve výkladu svatého Pavla dopustil nedostatků. Apoštol národů,
když tvrdí, že hříšník je ospravedlněn milostí pro zásluhy Krista, nemíní
tím mluvit pouze o vnějším zahlazení vin, nýbrž o pravém a skutečném
zničení hříchu, o vnitřním proměnění člověka, o novém stvoření, jež se
rodí z moci Božího slova.
Je Lulerovo učení katolické?
Po předchozím historiografickém přehledu lze trvdit, že katolíci objevili Lutera a začali ho milovat jako osobu. Lze tvrdit totéž o jeho
učení? Je možné vtělení základních Luterových tezí do římského kréda?
Zdálo by se, že odpověď by mohla být i kladná, když tak významní historici jako Jedin a vysocí preláti jako kardinál Willebrands napsali, že
některé formule jako »víra bez skutků« mohou být vykládány v katolickém smyslu, a řekli, že zkoumání specialistů z obou stran dokázala, že
výraz »víra«, jak jej užívá Luter, nevylučuje ani skutky, ani lásku, ani naději.
Ještě dále jde Hans Kiing, který šokujícím způsobem píše, že reformační rozkol Luterův se rovná znovuobjevení Pavlova učení o ospravedlnění. Toto nedoložené irenistické tvrzení ovšem vyvrátil jesuita
Charles Boyer ve svém bohatě dokumentovaném díle (6).
Toto dílo, jež lze považovat za labutí zpěv profesora Gregoriány, je
trochu studenou sprchou na Kiingův entusiastický irenismus, nechybí
(4) Sr. L. CERFAUX, Gest) alle origini delta Tradizione, Roma 1970, sir. 18-19.
(5) Sr. V. ViNAY, Ecclesiologia ed elica politico in Giovanni Calvino, v »Protestantesimo«
1971, str. 129.
(6) Luther, sa doctrine, Roma 1970.
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mu však rozevřeni'. Jesuita ukazuje, že Luter je ve shodě s katolickým
myšlením v obraně tří základních hodnot křesťanské tradice: primát náboženských povinností, vroucí víra v Krista, zdůraznění spásy. Utěšující
a podložené se zdá toto závazné tvrzení Boyera: »Nyní, kdy jsme ve styku s celými kontinenty obývanými stamiliony nekřesťanů, nyní, když
stará Evropa a západní oblasti jsou nakaženy lhostejností a popíráním,
nyní, kdy komunisté vnucují ateismus v oblastech, jež ovládají, nemají se
již cítit ve vnitřním duchovním spoleěenoství a bratrsky spojeni ti, kdo
věří v Trojici, v božství Krista, v eucharistii a v pannenství Matky
Boží?« (7). Tato blízkost nauky je jedním z nejlepších pramenů pro růst
ekumenismu.
Všichni katoličtí badatelé již nyní připouštějí, že Luter doporučuje
dobré skutky a zdůrazňuje činnou lásku k bratřím. Rozdíl mezi dvěma
pojetími se tedy stává odstíněným: Luter zastává, že dobré skutky křesťanů nevcházejí do mechanismu ospravedlnění (neexistuje zásluha), naléhavě zdůrazňuje, že člověk se nikdy nemůže označit za vnitřně spravedlivého, protože jeho spravedlnost je Kristus, který ho obléká jakoby
pláštěm vlastních zásluh, i když člověk zůstává ve stavu hříchu. Katoličtí
teologové naopak zastávají pojem zásluhy, i když opakují se svatým Augustinem, že Bůh, když odměňuje lidské zásluhy, odměňuje vlastní dary.
Navíc tridentské učení jasně ukazuje, že ospravedlnění nelze omezit na
vnější uplatnění Kristových zásluh, nýbrž zahrnuje vnitřní proměnu člověka, a to ve vztahu k jazyku svatého Pavla, který stále mluví o novém
stvoření, o novém člověku, o novém kvasu atd. I když zůstává tento
sporný bod, je nepochybné, že Luter zdůrazňuje dobré skutky jako plod
víry. Doporučení lidské spolupráce se stává mnohem výraznější a zřetelnější u jeho pokračovatelů nebo napodobitelů, zvláště u kalvinistů, puritánů, anglikánů a metodistů. Když konec konců zkoumáme způsoby
modlitby formulované Wesleyem, Knoxem nebo Kierkegaardem, nepodaří se nám nalézt žádný rozpor s katolickým myšlením.
Rozpor o ospravedlnění, jež Luter vždy považoval za articulus stantis atque cadentis Ecclesiae, nebude tedy představovat nepřekonatelnou
překážku. Bude však velmi obtížné, ne-li nemožné, najít na teologickém
poli vyrovnání mezi dvěma eklesiologiemi. Luter zcela rozbil učitelský
úřad církve a nikdy nechtěl nic vědět o hierarchickém uspořádání, jež
naopak Tridentský koncil považoval božského založení. Jistě je Luter
oslňující teolog a mnozí katolíci jsou dnes ochotni se u něho v některých oborech učit. Tato ochota je základem ekumenické naděje, jež se
však zastavila, ba skoro i ustoupila po entusiasmu II. Vatikánského koncilu. Je však těžké, vlastně nemožné, aby katoličtí teologové nechali plavat učitelský úřad a odmítli tridentské dekrety, jež mají ráz definic. Nový koncil - tak míní umírněné křídlo římských teologů - pomůže ještě lépe zhodnotit luteránskou teologii než II. Vatikánský, nikdy se však
nepostaví proti tridentskému zasedání. Je tedy jednota neuskutečnitelná?
(7) Tamtéž, str. 221.
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Luter nepopíral úctu k Panně Marii a svatým
Až do nedávná se myslilo, že učení o Panně Marii je kamenem rozdělení mezi katolickou a protestantskou oblastí. Mariologie se zdála nepřekonatelnou překážkou v přiblížení obou vyznání. Nyní se hraniční
kámen mění v otevřené dveře a těžkosti se zčásti urovnaly řadou studií v
různých jazycích. Jmenujme alespoň některé.
Vydavatelství Cittä Nuova, spravované fokolariny, zveřejnilo dílo
Lutero e la Madonna od Brunera Gherardiniho, který naprosto jasně a
důsledně ukazuje mariánské nadšení augustiniánského mnicha a Luterovo pevné přesvědčení o přednostech, jež Panna od Boha dostala
zvláštními milostmi.
Jediný bod, který zakladatel reformace rozhodně popírá, je pravda
Nanebevzetí, protože nemá oporu na biblickém poli, a není proto věrohodná pro toho, kdo jako jediné měřítko zastává názor »jedině Písmo«.
Událo se však i více. Kardinál Martin, rouenský arcibiskup, ve spolupráci
s Rogerem Schützern přijal zveřejnění Luterova komentáře na Magnificat a prohlašuje, že myšlenky německého reformátora mohou poskytnout »vhodný podnět k zamyšlení mnoha křesťanům, jak katolíkům, tak
protestantům«.
Kardinálovo svědectví zní takto: »Luterův text mě přivedl k zamyšlení. Povzbudil mou modlitbu ... Proč by pozorná četba neměla vybídnout i druhé při klidném rozvážení k požehnanému uskutečnění jednoty?«
Nakonec se připojili k rostoucím ekumenickým iniciativám i Italové.
Podnět na cestu k sjednocení vyšel ze střediska v Sotto il Monte, kde dostali šťastnou myšlenku vydat italský překlad zmíněného dílka, Luterova
komentáře na Magnificat.
Pod hvězdou dobré vůle se dochází k podstatnému objasnění, i když
dosud stále chybí základna pro setkání. Protestantský převor z Taizé
poznamenal, že »se v historických protestantských církvích již nenajde
hrubý odpor vůči osobě Panny«. Pouze omezené luteránské kruhy jsou
ještě polemicky nepřátelské vůči Boží Matce. Avšak tyto odloučené skupinky nelze považovat za věrné dědice Lutera, kteiý mluví o Božím mateřství těmito pohnutými slovy: »Maria je Matka Boží. Nelze si představit žádný vyšší titul a všechny ostatní věci nejsou ve srovnání s tím nic, i
kdyby byly tak početné jako hvězdy na nebi a písek v moři.«
Maria však pro tuto nesmírnou výsadu, že je nazývána Boží Matkou,
neztrácí smysl pro poměr. Luter píše: »I když byla uchována od hříchu,
Maria naprosto nebyla hodná takové výsady, jež přesahuje jakoukoli
obrazotvornost. Jak by si ostatně mohlo ubohé stvoření zasloužit, aby bylo
Matkou Boží?« A proto nejlepší způsob, jak ctít »milovanou Boží Matku« a
jak být jejími věrnými služebníky - pokračuje tentýž úryvek - není vyvyšovat
ji na podstavec a dělat z ní modlu, nýbrž opakovat s ní, že Pán učinil veliké
věci v tak nepatrném, chudém a opovrhovaném tvoru, jako byla ona, a s pevnou důvěrou věřit, že všemohoucí Bůh se skloní i nad námi s toutéž mimořádnou blahosklonností, přes naši ubohost a nedostatečnost.
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Jedna skutečnost však zůstává zarážející. Jestliže Luter vždy vyjadřoval něžné mariánské city a s takovou důsledností napojil tuto úctu biblickým slovem, jak je možné, že tolik jeho následovníků rozhodně
odmítlo takový vztah a získalo si obvinění odpůrců Marie? Možná jde o
jakýsi druh řetězové reakce.
Protestanté opovrhovali vším, co se jim zdálo přemrštěné v katolické
zbožnosti vůči Matce Boží. Katolíci otřeseni protestantskou reakcí, jež
se jim zdála urážlivou a skoro rouhavou, ještě mnohem více zmnožili
vnější projevy úcty k Panně, a tak vytvořili nepoměr v samotné nábožnosti. Za takového stavu věcí polemické stanovisko jedněch dráždilo cit
druhých a naopak.
Dnes se ovzduší náboženských sporů uklidnilo a jeden z protestantů
může svědčit, že »v současnosti existuje v protestantství úcta ke Kristově
Matce, jež se dává do vztahu s úlohou ženy v církvi«. A Roger Schutz s
upřímností a jemné píše: »Žádáme od svých katolických a ortodoxních
bratří, aby očistili mariánskou zbožnost od všech přemrštěností, aby se
Panna Maria objevovala vždy s velkou pokorou, jako je tomu v Písmě
svatém, ve skrytém životě po boku Ježíše.«
S toutéž upřímností se převor z Taizé snaží dát za pravdu i očekáváním Říma a poznamenává: »Katolíci se ptají protestantů, zda je jejich
reakce nedovedly k tomu, že isolovali Krista a představují ho bez vztahu
k celé církvi, ke všem, kteří nás předešli, k zástupu jeho svatých svědků.
Nebezpečí protestantů je soustředit se na hlavu, aniž by se zdůraznila
jednota s celým tělem.«
Ještě jedna poznámka, jež možná nemnohé udiví.
Přesvědčení, že protestanté zamítají úctu ke svatým a nepřijímají
přímluvu Madony, je skoro všeobecné. Luter však takto nesmýšlel. Stále
zdůrazňuje ve svém komentáři na Magnificat:» Není to Madona, kdo
jedná. Je to Bůh, kdo koná všechny věci. Vzýváme-li Marii, je to proto,
aby Pán pro ohled k ní učinil a daroval, oč žádáme. Z druhé strany je to v
tomtéž duchu, že vzýváme ostatní svaté, aby vše uskutečnil Bůh sám.«
Není to tedy úcta ke svatým ani přímluva Panny, jež Luter nepřijímá.
Jeho starost je jiná: chce zachránit jeden ze základních pilířů své teologie, totiž »Deus solus«.
Podobně se vyjadřuje v řeči o přípravě k dobré srmti.
Je tu zjevné uznání v tomto výroku: »Je třeba vzývat Marii, aby Bůh
jednal a dal nám, oč žádáme. Podobně je též třeba vzývat ostatní svaté
takovým způsobem, aby skutek zůstal zcela činem samotného Boha.«
Tuto poslední myšlenku lze nalézt v kritickém vydání Luterových
děl, Weimar Ausgabe II, str. 696. A není to ojedinělý případ: bylo by
možné najít celou řadu citací. Omezíme se na jediný případ. Když začíná
komentář na Magnificat, píše: »Nechť nám Kristus udělí, abychom ho
pochopili na přímluvu a podle vůle jeho milované Matky Marie« (8).
(8) Weimar Ausgabe

( = WA) VII, sir. 601.

265

Abychom však neupadli do apologetiky, je vhodné dodat, že tyto pro
Marii příznivé výroky je třeba vložit - jak poznamenává Villoslada - do
rámce celkového Luterova myšlení, který sice obhajuje Neposkvrněné
početí a připouští úctu k Madoně jako Boží Matce, zároveň však mocně
volá, že člověk nemůže mít ani ctnosti, ani dobré skutky.
Luterova
modlitba
Luter jako člověk modlitby nám zanechal nesmírné množství spisů
věnovaných výkladům Otčenáše, parafrázím žalmů, syntézi biblických
formulí.
Zveřejňujeme některé význačné výňatky, jež přes svou krátkost ukazují základní rysy Luterovy modlitby.
Člověk, který se modlí, se nemá obracet k »Soudci« ani k »Pánu«,
nýbrž k Otci:
»Všemohoucí Bože, protože jsi nám svým milosrdenstvím bez hranic
nejen dovolil, nýbrž též přikázal a učil prostřednictvím a zásluhami svého věčného Syna, námi milovaného Ježíše Krista, že tě máme považovat
za Otce, zatímco bys měl být plným právem a se vší spravedlností přísným soudcem nás hříšných, kteří tak často a tak závažně jednáme proti
tvé božské vůli, jejíž dobrota je nade všechny věci, a vzbudili jsme tvůj
hněv. Dej nám skrze totéž milosrdenství důvěru a útěchu z tvé otcovské
lásky a učiň, abychom zakusili nejmilejší radost a sladkost z jistoty synů,
abychom tě pak mohli volat, poznávat a vzývat jako otce ve všech potřebách; ochraňuj nás, abychom si zachovali tvé synovství, a dej nám, aby
se nestalo, že místo nejmilejšího otce bychom tě donutili stát se nejpřísnějším soudcem, a tak přestali být syny ... ty nejsi otec podle těla a pozemský, nýbrž ty, jenž jsi na nebesích, jsi otec podle ducha a nesmrtelný;
ty nejsi jako běžný a přirozený otec, který nedává jistotu a nemůže pomoci, protože ty se nám ukazuješ, jak jsi, otec nekonečně vyšší, a svou
zásluhou nás učíš vážit si pozemského otcovství, otčiny, statků, těla a krve.
Dopřej nám, Otče, abychom mohli být tvými nadpřirozenými syny« (9).
Jinde Luter představuje Boha jako otce trpících. Otec, k němuž stoupají vzdechy lidského utrpení, je Bůh trpících, přítel hříšníků, utěšitel
těch, kteří jsou na pokraji zoufalství. Proto se člověk nemá bát své propastné ubohosti, nýbrž obracet svou důvěru ke Kristu prostředníku:
»Můj milovaný Kriste Ježíši, ty znáš mou ubohou duši a můj veliký
hřích, z něhož se s upřímným srdcem svěřuji pouze tobě. Zjišťuji, že nemám vůli a předsevzetí, jež bych měl mít, a každý den upadám jako ubohý nemocný hříšník a ty víš, že bych chtěl mít takovou vůli a takové
předsevzetí, přesto mě však nepřítel vede k sobě svázaného jako vězně.
V souladu s tvou božskou vůlí mne, ubohého hříšníka, osvoboď ode všeho zla a pokušení, posilni a zvětši ve mně pravou a správnou křesťanskou víru, dej mi milost, abych celým srdcem, bratrsky a věrně miloval
bližního jako sebe sama, dej mi trpělivost v pronásledování a ve všech
(9) WA VI, str. 220.
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protivenstvích. Tys řekl svému učedníku, svatému Petru, že má odpouštět nejenom sedmkrát, a nám jsi řekl, abychom u tebe se dovolávali
utěšení, proto k tobě přicházím s jistotou v tento tvůj příslib a odevzdávám a svěřuji tobě, svému pravému pastýři a biskupu své duše, všechny
své potřeby. Vskutku jen ty víš, jak a kdy mi máš pomoci. Buď vůle tvá a
buď pochválen na věky« (10).
Podle Lutera se modlitba rodí z Božího slova. Proto, kdo se modlí,
dává stranou všechny méně dokonalé věci, všechny ostatní formule, a
odvolává se na biblické texty, vrací se k samotnému Božímu příkazu:
»Nebeský Otče, můj dobrý Bože, jsem pouhý a ubohý hříšník, nejsem
hoden pozvednout svůj pohled nebo své ruce k tobě a modlit se, protože
jsi však přikázal nám všem, abychom se modlili, a nadto jsi slíbil, že nás
vyslyšíš, a navíc jsi nás učil tyto dvě věci skrze Ježíše Krista, totiž slova a
způsob, jsem zde z tvého příkazu, abych tě poslouchal, a v odevzdání do
tvého milosrdného zaslíbení a ve jménu mého Pána Ježíše Krista se
modlím se všemi tvými svatými křesťany na zemi, jak mě to naučil: Otče
náš, jenž jsi na nebesích« (11).
Člověk, který se modlí, se cítí zdrcen hříchem a nemůže dojít spásy
leč od Boha:
»Můj Bože, žádný člověk a žádné stvoření mi nemůže přijít na pomoc;
můj stav krajní potřeby je tak veliký, protože mé zlo není ani tělesné, ani
časné. A proto ty, který jsi věčný Bůh, pouze ty mi můžeš přijít na pomoc: smiluj se nade mnou. Bez tvého soucitu jsou pro mne vskutku
všechny věci hrozné a hořké. Přesto však nevzývám tvůj soucit v tom
jednoduchém smyslu, jako kdybys na chvíli utišil ubohosti těla, nýbrž
naopak tvé velké milosrdenství, kdy se skláníš nad ubohostí duše, Otče,
vskutku cítíme, že všechny naše údy jsou nakloněny hříchu a že svět, tělo a ďábel v nás chtějí vládnout a zapudit úctu a tvé jméno. Proto tě vzýváme, abys nám pomohl opustit tuto bídu; dej, aby přišlo tvé království,
aby byl zapuzen hřích, abychom se stali spravedlivými a milými tvým
očím, abys ty sám vládl v nás a abychom se my stali tvým královstvím
skrze poslušnost všech našich vnitřních i vnějších schopností. Jsme slabí
a nemocní, Otče, a zkoušky jsou velké a různé v těle a ve světě. Nejmilovanější Otče, podporuj nás a nenech nás upadnout v pokušení a opětně
hřešit; dej nám naopak svou milost, abychom mohli vytrvat a bojovat jako rytíři až do smrti; bez tvé milosti a bez tvé pomoci vskutku nemůžeme
učinit nic« (12).
Dobrá modlitba je ta, jež se koná spolu s druhými a za druhé. I mše
svatá je podle luteránské teologie platná jako společná modlitba, ne však
jako oběť:
Uvaž však a zapamatuj si dobře: ne nadarmo Kristus učil, že se nikdo
nemá modlit slovy: »Otče můj«, nýbrž »Otče náš«, a ne »chléb můj vezdejší dej mi dnes«, nýbrž »chléb náš vezdejší dej nám dnes«, a i dále
(10) WA XLVIII, sir. 275.
(11) WA XXXVIII, str. 360.
(12) WA I, str. 158; II, str. 128.
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»naše viny, my, náš, naše atd.« »Chce slyšet hlas mnohých, ne můj ani
tvůj nebo farizea, který se odděluje od ostatních. Zpívá tedy množství, a i
když zpíváš falešně, tvůj hlas bude přesto slyšen v množství. Zpíváš-li
osamoceně, nevyhneš se soudu.« Protože v porovnání s »modlitbou, jež
vycházíz potřeby jedince«, je společná modlitba »mnohem vyššía lepší«
a »nikdy není modlitba tak mocná, jako tehdy, kdy se celý dům svorně
modlí« (13).
Důvod větší závažnosti společné modlitby tkví v Kristově příkazu a v
jeho slibu, že bude přítomen tam, kde se dva nebo více shromáždí v jeho
jménu:
»Kde se dva nebo více shromáždí v jeho jménu, on (Kristus) bude v
jejich středu, a jak oni budou vzájemně prosit jeden za druhého, tak je
nebeský Otec vyslyší. Oč více se musí posilnit celé společenství křesťanů,
jestliže tam svorně v Kristově jménu něco žádá jeden pro druhého« (14).
Naše modlitba není naše. Jde o Kristův dar. Jsou to vzdechy Ducha
svatého. Luter poznamenává:
»Není nic, co bychom mohli dát Bohu. Všechno je již jeho a všechno
máme od něho. Můžeme mu vzdávat pouze chválu, dík a úctu« (15).
Modlitbu křesťana předchází Kristova modlitba, bez níž by modlitba
neměla smysl. Kristus se modlil zástupně za nás a přimlouval se za nás,
když na kříži zvolal: »Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí« (Lk 23,
34). V této souvislosti reformátor píše:
»Tak jako je věříci ospravedlněn výlučně na podkladě Kristovy milosti, tak je jeho modlitba platná, opírá-li se výlučně o Kristovu
modlitbu« (16).
(Přeložil

Václav

Steiner)

IN MEMORIAM KARLA RAHNERA
(5. 3. 1904 -31. 3. 1984)
Karel Rahner je bezpochyby jeden z nejvýznamnějších
západoevropských teologů. Narodil se ve Freiburku i. Br., roku 1922 vstoupil do jesuitského řádu, roku 1932 byl vysvěcen na kněze. Studoval u Heideggera, jehož filosofii tvůrčím způsobem asimiloval a přetvořil. Vycházeje
především z německé filosofické tradice obnovil jejím duchem tradiční
církevní tomismus. Jeho nevšední spekulativní schopnost neznala téměř
hranic a čeho se dotkla, nenechala tak, jak to bylo. Vždy dovedla osvětlit
nový aspekt, prohloubit nejasný bod, rozšířit naše chápání.
Významným
způsobem zasáhl do prací Druhého vatikánského koncilu, kde byl teo(13)
(14)
(15)
(16)
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IL, sir. 593.
IL, sir. 594.
X, sir. 714.
XXIX, str. 240.

logickým poradcem německého episkopáíu i kardinála Königa. Od té
doby nepřestal působit, především psaným slovem (jeho bibliografie
obsahuje okolo 2000 titulů), na teologické myšlení své doby. Posledním
významnějším veřejným činem jeho života byla účast na setkání mezi
křesťany a marxisty v Budapešti, jen krátce před smrtí. Karl Rahner
navštívil před časem i Československo. Náš dnešní článek, jenž by měl
představovat něco jako kytičku na jeho hrob, je překladem jeho přednášky z jedné takové návštěvy u nás.

KARL RAHNER

BUDOUCNOST CÍRKVE (*)
Úvodní
poznámky
Máme-li mluvit o budoucnosti církve (1), musíme říci hned na počátku, že nikdo není prorokem, a že tedy přesně vzato v podstatě nevíme,
jaká vlastně bude budoucnost církve v nejbližších desetiletích i později v
její konkrétní podobě. Toto nevědění, přijaté vědomě a s křesťanskou
nadějí, patří dokonce k trvalé podstatě křesťanské existence. Není to tedy jakýsi temný zůstatek v církevní futurologii, která by plánovala v celkových obrysech a věděla už dnes, jak bude konkrétní církev v blízké nebo vzdálenější budoucnosti vypadat. Jestliže však křesťan zakládá svou
víru a naději v konečné instanci na nepochopitelném a nemanipulovatelném Bohu a je-li Bůh jeho absolutní budoucností, pak to znamená, že
jde dobrovolně vstříc nakonec vždy neznámé budoucnosti a nečiní si
nárok adekvátně a dopodrobna ji předem naplánovat. To platí i pro
budoucnost křesťana ve světě. Kdyby totiž byla tato budoucnost naplánována a předem známa, nebyla by už předmětem a prostředkem křesťanovy eschatologické naděje, nýbrž jen jakýmsi ideologickým přídavkem (2), existencí, která si svou budoucnost plánuje zcela nezávisle. Tato výhrada, týkající se všeho, co bude řečeno, je první nezbytnou úvodní
poznámkou.
Druhá poznámka: Mluvím-li o budoucnosti církve, myslím tím nakonec především a bezprostředně církev katolickou. Ale domnívám se, že
mnohé, co tu bude řečeno o církvi katolické, platí více méně o všech křesťanských církvích.
C) Předneseno v Praze 2. dubna 1970 v rámci přednáškového cyklu pro veřejnosl Živá Icolonic.
Text pražské přednášky není totožný s textem uveřejněným pod titulem Perspektiven fúrdie Zukunft der Kirche v IX. svazku Schriften zur Theologie, Einsiedeln-Zürich-Köln 1970, str. 541-557.

(1) Jako výchozí informaci k léto problematice sr. K. RAHNER-N. GREINACMER, Die Gegenwart
derKriche,

Theologische

Analyse der Gegenwart als Situation

Handbuch der Pastoraltheologie,

des Selbstvollzugs

der Kirche:

II/1, Freiburg 1966, str. 178-276.

(2) K tomu sr. K. LEHMANN, Die Kirche und die Herrschaft der Ideologien:

Handbuch

der Pa-

storaltheologie, II/2, Freiburg 1966, str. 109-180, zvi. 148-150.
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Třetí poznámka: Pro všechno, co bude řečeno, platí tedy eschatologická výhrada, že veškerou lidskou budoucností cele disponuje nepochopitelný a svobodný Bůh. Dále pak platí, že i to, co se pokusíme říci o
předpokládané blízké budoucnosti církve, bude jen kusým a namátkovým výběrem, což je konečně dáno i časovým omezením mé přednášky.
Nutnost ekleziologické
futurologie
První myšlenku, která je nadmíru abstraktní, ale asi ze všech nejdůležitější, můžeme shrnout do věty, že dnes existuje ekleziologická futurologie ve zcela novém smyslu, nebo přesněji řečeno, že by tomu tak mělo být (3). Člověk i církev se pochopitelně dívali do budoucnosti i v dřívějších dobách, ale uvědomělou profánní futurologii a tomu odpovídající futurologii ekleziologickou máme teprve dnes. Dříve »se člověk
prozíravě staral o svou budoucnost« pouze tak, že v péči o bezprostřední
budoucnost svého života a života svých dětí zaměřoval možnosti dané
mu už v přítomnosti jen na nejbližší dobu. Přítomnost tedy organizoval
jako to, čím se zabezpečují příští dny, a to tak, aby zítra běželo všechno
vcelku tak jako dnes. Člověk si však dříve nekladl tvořivě nové cíle a
nesnažil se uvědoměle organizovat a vytvářet podmínky pro jejich uskutečnění. Svou skutečnou budoucnost i uprostřed světa jen trpně přijímal,
ale sám netvořil. Mimo péči o zítřek podobný dnešku a mimo trpné přijímání přicházející budoucnosti a dějinných zvratů, mimo náhodné tvůrčí
nápady a objevy neznal člověk vcelku nic jiného než eschatologickou
utopii vzdálené budoucnosti a nepřisvojoval si nad nižádnou moc. Mezi
starostlivostí ze dne na den a pouhou utopií zlatého věku nebo radikální
katastrofy se rozprostírala země nikoho, kterou si člověk ani neuvědomoval (4).
To se dnes všechno změnilo a nemusíme to zde podrobně vykládat.
Člověk plánuje (5) sám sebe a své prostředí, je »faber sui ipsius« - reali(3) Při neustále sc komplikujících strukturách dnešní spolctnosti už ani církev nemůže nedbat
výsledků technologické racionality. To neznamená, že podstata víry má být redukována jakousi kalkulující prognózou (sr. také první předběžnou poznámku). Nicméně je zde nutno
také odmítnout postoj, který chce v dnešním sociálním životním prostředí zachránit budoucnost víry jakousi odhodlaně přirozenou niterností. Sr. k tomu také všeobecně K. RAHNER, Globale kirchliche Slralegie:

Handbuch

der Pastoraltheologie,

II/2, cit., str. 19-24.

(4) Je samozřejmé, že v této souvislosti se nelze zabývat problematikou budoucnosti jako takové. Odkazujeme tedy na literaturu uvádějící do této problematiky - namátkově: R. JUNGKH. J. MÜNDT, vyd., Der Grfjf nach der Zukunft, München-Wien-Basel 1964; G. SAUTER,
Zukunft und Verheissung, Zürich 1965; R, WITTRAM-H. G . GADAMER-J. MOLTMANN, Geschichte - Element der Zukunft, Tübingen 1965; R. WITTRAM, Zukunft in der Geschichte,
Göttingen 1966; C. F. v. WEIZSÄCKER, Gedanken über unsere Zukunft, Göttingen 1966; K.
RAIINER, Zukunftsplanung
und Zukunftserwartung
des Menschen: Handbuch der Pastoraltheologie, II/1, cit., str. 33-34; K. RAHNER, Fragment aus einer theologichen
Besinnung
auf den Begriff der Zukunft: Schriften zur Theologie VIII, Einsiedeln 1967, str. 555-560.

(5) K historickému osvětleni vývoje plánování ve vědeckou činnost sr. zvi. dílo R. JUNGK-H. J.
MÜNDT uvedené ve 4. poznámce. Kromě toho J. ELLUL, La Technique oů l'Enjeu du Siěcle,
Paris 1954; Pii. BAUCHARD, La Mystique du Pian, Paris 1963; P, MASSĚ, Le Pian oů L'Antihasard, Paris 1965; J. H. KAISER, vyd„ Planung I. Recht und Politik der Planung in
Wirtschaft und Gesellschaft,Baden-Baden
1965; Wissenschaft und Planung. Universitätstage
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zátorem sama sebe, neslouží už jen potřebám daným mu od přirozenosti,
ale vytváří si potřeby nové a plánuje a nachází prostředky, jak uskutečňovat cíle, které si sám stanovil. Sférou jeho tvůrčí svobody nejsou jen
duch, pravda a mravní požadavky, nýbrž sám reálný svět. Tento svět už
není pro člověka jen domem daným předem od Boha nebo od přírody,
který by obýval jen s minimálními adaptacemi. Člověk dnes považuje
svět spíše za surovinu, za zdroj materiálu pro uskutečnění vlastních plánů. Začíná plánovat sám sebe i svůj svět po stránce genetické (6), psychologické, hospodářské i sociologické. Nebudeme zde posuzovat, nakolik jsou takové plány uskutečnitelné, nakolik humánní, a tak i mravně
správné, nakolik je člověk i při veškeré tvůrčí seberealizaci podroben zákonům, které si sám nedal. Nemůžeme však pochybovat o tom, že
dnešní člověk je skutečně a zároveň uvědoměle futurologem a že se stal
sám sobě úkolem, a to nejen v oblasti etiky a poznání, nýbrž i pokud jde
o skutečnost. Spíše podceňujeme než přeceňujeme tento prudký přechod lidských dějin do nové fáze, ve které člověk plánuje do budoucnosti sám sebe a v níž jeho svoboda přechází bojem proti všemu odcizení
člověka z pouhé dimenze myslícího ducha a mravní niternosti do dimenze světa a hmotných dějin.
Za těchto okolností se nutně musí hluboce změnit i vztah církve k
její vlastní budoucnosti. Po první fázi, kdy církev očekávala blížící se konec světa, pochopila sice, že ji čeká ve světě ještě dlouhá budoucnost, po
dvě tisíciletí však tuto budoucnost chápala, řečeno poněkud zjednodušeně, jako prosté pokračování svého bytí a nadto jako stálé střetávání s
dějinnými silami nevěry a hříchu jak v církvi samé, lak v okolním světě.
Kromě toho o své budoucnosti věděla, že se její střetání s protikřesťanskými silami bude ke konci dějin zostřovat; věděla vždy o svém poslání
- dosud nesplněném - pro všechny národy světa; určitý, neplánovaný,
ale patrný růst v chápání víry a ve vlastním životě vykládala (pokud to vůbec činila) »evolutivně« podle myšlenkového modelu semene, z něhož
vyrůstá velký strom; s nadějí a na modlitbách neustále očekávala nový
příchod svého Pána, který měl být zároveň i koncem její historie. Ještě
nikdy však svou budoucnost ve světě neplánovala, tvořivě ji nenavrhovala a nesnažila se ji aktivně uskutečňovat. Ani to však dříve dělat nemohla, protože jí k tomu svět a historie nedávaly ještě příležitost.
Jestliže se však dnes na jedné straně člověk stal plánujícím a tvořivým
futurologem a jestliže na druhé straně církev prožívá a má prožívat skutečné lidské dějiny ve světě, pak musí zřejmě nastat i pro ni úplně nová
dějinná epocha, ať už to sama jasně zpozorovala nebo ne. A musí také
zřejmě existovat i futurologie v nauce o církvi. Církev dnes, a tím méně
1965. Veröffentlichung der Freien Universität Berlin, Berlin 1965 (s příspěvky od E. Blocha,
K. Steinbucha aj.); J. MOLTMANN, Hoffnung

und Planung:

Perspektiven

der

Theologie,

München-Mainz 1968, str. 251-268; obecně odkazujeme na studii léhož aulora Theologie
der Hoffnung, München 1966.
(6) K tomu sr. K. RAHNER, Experiment Mensch:Schriften
zur Theologie VIII, cil., str. 260-285;
K. RAHNER, Zum Problem der genetischen Manipulation,
tamtéž, sir. 286-421.
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zítra, přes všechnu svou minulou dějinnou aktivitu už nemůže jako dosud přijímat svou budoucnost ve světě jen trpně. Její vztah k vlastní budoucností, kterou má plánovat a v tvůrčí svobodě nastiňovat, bude samozřejmě vzhledem k její vlastní povaze a úloze jiný než vztah, který má
ke své budoucnosti profánní svět a historie. Je-li však církev skutečně
lidskou veličinou, nemůže se vyhnout (ani se o to snažit) tomu, aby měla
podíl na nové dějinnosti člověka a světa. V ní se budoucnost ve světě stala něčím, co člověk nemá jen trpně snášet a co člověka přepadá, nýbrž
něčím, co má člověk v tvůrčí svobodě sám uskutečňovat. To všechno je
řečeno velmi abstraktně. Ale ještě to asi nemůžeme vyjádřit jinak než v
takovém čistě formálním náčrtu, protože vlastní ekleziologická futurologie ještě neexistuje, protože si ji sotva kdo uvědomuje a protože pro ni
také ještě nejsou v církvi dány institucionální předpoklady jak úřední,
tak teologické. Máme-li však o budoucnosti církve vůbec mluvit, musíme
0 ní mluvit zatím jen takto abstraktně, přestože tím nepřesáhneme
rámec předběžného formálního nárysu.
Perspektivy budoucího chápání víry
Nebudeme dále rozvádět východisko, které jsme právě naznačili.
Uvedeme nyní několik úvah o tom, jaká asi bude v blízké či vzdálenější
budoucnosti podoba příští církve. Bližší časové určení není ovšem
možné (7).
Pokusme se nejprve říci něco o příštím chápání víry v církvi, ačkoliv i
tyto úvahy zůstanou vcelku velmi povšechné a abstraktní. Všude se
mluví o odmytologizování, o nové interpretaci dogmatu, o nové hermeneutice řeči o Bohu a křesťanském zjevení, o požadavku kladeném na
církev, aby formulovala své poselství s ohledem na životní zkušenosti
dnešního člověka a na jeho současný duševní obzor. V tom všem se
uplatňuje snaha o novou budoucnost chápání víry v církvi (8). Katolický
křesťan a katolický teolog jsou ve své víře a naději přesvědčeni, že křesťanská víra neztratí v úsilí o nové chápání víry v budoucnosti svou totožnost a kontinuitu s minulostí; jednodušeji řečeno, že i v budoucnosti
je možno hlásat lidstvu křesťanskou víru jako pravdu a sílu dávající život
a spásu a že takto bude hlásána. Toto přesvědčení, které je jako naděje
vnitřním momentem křesťanské víry, však nevylučuje, nýbrž v sobě zahrnuje, že chápání víry vždy mělo a bude mít svou historii. Bude to platit
1 zítra, v intenzitě nových dějin, daných novou budoucností světa. Tato
(7) Odkazujeme zde na závěry, kc kterým jsme dospěli z podobného hlediska ve studii K. RAHNER, Aufgaben

der Stunde:

Gnade als Freiheit, Freiburg 1968, sir. 231-251.

(8) Ve směru této problematiky je také návrh formulace víry, jak je podán ve studii K. RAHNER,
Dle Forderung nach einer »Kunformel«

des christlichen

Glaubens: Schriften zur

Theologie

VIII, cit., str. Í53-164. (Pozn.: Vyšlo česky pod názvem Požadavek krátkého souhrnu křesťanské vity ve sborníku red. J. Němcem Křesťanství dnes, Praha 1969.) Přehled historické a

dogmatické problematiky krátkých souhrnCi víry podává K. LEHMANN ve svém článku Bedarf das Glaubensbekenntnis
einer Neufassung?, v P. BRUNNER, G. FRIEDRICH, K. LEHMANN, J. RATZINGER, Veraltetes Glaubensbekenntnis?,
Regensburg 1968, str. 125-186.
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budoucnost bude dobou radikální racionality člověka (což neznamená
racionalismus), dobou lidstva sjednoceného v průběhu dějin, dobou člověka odpovědného sobě samému a své svobodě.
Dnes můžeme jen tušit, co toto příští nové chápání víry bude konrétně znamenat. Neboť pokud stará víra potrvá, potud ji nedovedeme vyjádřit izolovaně, v její abstraktní ideální podobě nezávisle na její historické, v níž ji nutně přijímáme jako svou pravdu; neumíme také z takové
abstraktní ideje pouhou deduktivní úvahou odvodit její příští podobu.
Člověk totiž chápe trvalou pravdu křesťanského poselství vždy historicky a je samozřejmé, že historičnost pravdy, zejména pravdy o spáse,
se poddává plánování jinak a mnohem méně než např. technické a společenské dimenze člověka. A tak tedy o tom, jak bude naše víra v budoucnu chápána, můžeme vyslovovat jen domněnky, zvláště když všeobecné volání po novém výkladu víry, odpovídajícím dnešní i budoucí
mentalitě, nemůže samo ze sebe nové konkrétní chápání víry vytvořit. A
konkrétní pokus o nový nebo dokonce modernistický výklad víry si
ovšem nemůže předem činit nároky, že zaručuje pravdivost a konečnou
totožnost víry se starou vírou církve. Ale můžeme snad říci toto: Nové
chápání víry bude vycházet z velmi intenzivního soustředění na vlastní
jádro křesťanské zvěsti. To ovšem neznamená, že by se pro toto zaměření na jádro křesťanství měla úplně odmítat nebo omezovat diferencovaná církevní dogmata, jimiž se v téměř dvoutisícileté historii dogmatu a teologie vykládalo poselství evangelia. Mluví-li však sám Druhý vatikánský koncil o hierarchii uvnitř pravd křesťanského a církevního dogmatu (9), o hierarchii, kterou zajisté můžeme chápat jednak jako obsaženou v samotné objektivní skutečnosti, o níž víra vypovídá, jednak i
ve vztahu k existenciálnímu významu těchto skutečností pro historicky
existujícího člověka (tento význam se proto mění spolu s historií), pak
má požadavek, aby se příští chápání víry koncentrovalo na její nejvlastnější jádro, jistě své oprávnění. Budoucí křesťan bude s to realizovat pro
sebe téměř nepřehlednou šíři církevního dogmatu skutečně existenciálně do jisté míry jen tehdy, když bude vždy znovu vycházet od základních
výpovědí křesťanské zvěsti, pokud mohou být skrze milost vždy znovu v
pravdivém smyslu prožívány v jeho vlastní existenci, i když ho tato
zkušenost osobního charakteru neemancipuje od vědomí víry církve, jak
je vyloženo v Písmu a v dějinách dogmat církve. Jinými slovy: Budoucí
křesťan nebude, poučen pouze zvnějšku, prostě jen přijímat církevní
dogma bez rozlišení stejně v celé šíři, jak je uchovává formální autorita
církve. Bude se tázat: Co má toto vše společného se mnou a s mou
skromnou existencí, kde je pro to místo v mé osobní existenciální zkušenosti, v mém duševním obzoru, čemu to ve mně odpovídá? Které skutečnosti ve mně - přirozeně jako v člověku, kterému se dostalo milosti tím,
že se mu Bůh sdělil - odpovídá nyní (samozřejmě s nestejnou důležitostí) to všechno, co vypovídá křesťanské poselství o mně, o mém bytí, o
(9) K pojmu »hierarchia veritatum« sr. Dekret o ekumenismu (Unitatis redintegratlo), 61.11 v
knize K. RAHNER-H. VORGRIMLER, Kleines Konzilskompendium,
Freiburg 1966, str. 240.
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Bohu a o Kristu? Takové existenciální zaměření křesťanské víry na otázku konkrétní lidské existence nemusí být proto ještě falešným antropocentrismem, který činí člověka mírou Boha a Božího poselství. Neboť
člověk na jedné straně už před historickým zjevením je od Boha (jeho
sdělením sebe sama v milosti) obdařen tím, co mu říká křesťanská zvěst
slovy, a na druhé straně je člověk s to pochopit, že právě to, čím je a čím
má být, se pouze adekvátně vysvětluje a přichází samo k sobě v celých
dějinách zjevení daného lidem, které se dějinně a společensky objektivizuje v církvi a v jejím vědomí víry. Avšak chápe-li člověk předem sám sebe tímto způsobem, pak má rozhodně právo žádat takové existenciální
zaměření křesťanského poselství, hledat v něm to, co už nachází sám v
sobě, a v sobě hledat to, co mu říká slovo vnějšího zjevení.
Takové soustředění na existenciální a objektivní otázky je u budoucích lidí pro chápání víry nutné, protože se jim jinak nepodaří pochopit nanejvýš diferencované dogmatické učení církve leč jen jako náhodnou sbírku hodnot nakupených duchovními dějinami, jako sbírku,
která si nemůže činit vážné nároky na pravdivost a důležitost pro člověka dneška a zítřka.
Takové zaměření není konečně tak těžké, ale mělo by se mnohem
zřetelněji uplatňovat v kázání církve. Vždyť toto nejvnitřnější jádro křesťanského poselství vlastně neříká nic víc, než že absolutní tajemství,
které nazýváme Bohem, se sděluje člověku ve své nejvlastnější, nejniternější nádheře prostřednictvím »milosti« jako jeho nejvlastnější život a
že toto zaslíbení zakotvilo v dějinách s konečnou platností v osobě
Ježíše Krista. Odtud lze vlastně chápat všechny ostatní dogmatické výpovědi jako rozvíjení tohoto jádra a tak je také existenciálně asimilovat.
Chápání víry se v budoucnosti soustředí na toto jádro evangelního poselství, které však bude chápáno ani ne tak jako samozřejmé východisko,
z něhož se dochází k mnohosti dogmatických výpovědí, které začínají
být zajímavé až v mnohosti svých kategorií, nýbrž jako cíl všeho teologického a duchovního pohybu v bytí.
U takových teologických úvah a u duchovně existenciální realizace
tohoto vlastního jádra křesťanského poselství se nevyhneme tomu, že o
něm budeme mluvit velice »abstraktně« a nenázorně, že bude podrobena kritice i tradiční obrazná formulace ostatních dogmatických výpovědí
ještě mnohem abstraktnějšími a nenázornějšími než dříve. Avšak tím se
teologický a duchovní jazyk jen účastní procesu, ke kterému dochází
všude ve filozofické, umělecké i vědecké antropologii a který je nezvratný; když si člověk takový jazyk dostatečně osvojí, tento vývoj člověka sobě samotnému neodcizuje, ale zůstává existenciálně realizovatelný.
Tato existenciální koncentrace budoucího chápání víry může probíhat - ať to zní sebezvláštněji - paralelně s jeho zřetelnější socializací a
institucionalizací. Neboť člověk, v budoucnu mnohem více socializovaný, bude schopen pochopit, že i nejvíce osobní a existenciální pravda jeho bytí by se rozplynula v individualistické libovůli, která by jeho samého
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přestala zajímat, kdyby nebyla v trvalém a zároveň pozitivním i kritickém vztahu k pravdě a tradici společnosti - v našem případě v církvi. V
této souvislosti ještě jen krátce připomeňme, že se budoucí chápání víry
musí vyrovnat s napětím, které bude mezi pluralismem teologií, proti
dřívějšku zřetelnějším, na straně jedné a jednotou víry v církvi na straně
druhé. Už dnes jsou náznaky toho, že se tu vynoří nové problémy pro
učitelský úřad církve, který musí střežit zcela novými formami jednotu
vyznání víry v církvi, aniž bude přitom úzkostlivě potlačovat hluboko
zasahující pluralismus teologií v rámci tohoto jednotného vyznání; tento
pluralismus dnes už stejně nemůže být zatlačen ve prospěch nivelizované společné školní teorie.
Církev v budoucnosti jako »malé stádo«
Církev budoucnosti bude »malým stádem«, jednou ze světonázorových skupin v pluralitní společnosti. Tato věta neznamená, že pluralismus společnosti je proklamován jako absolutní ideál. Za takovým zdánlivě tak tolerantním a liberálním pluralismem se totiž může skrývat metoda, jíž se některé společenské struktury v praxi etablují a upevňují jako
prakticky jedině reálné i s bezprávím, které je v nich obsaženo. Neznamená také, že se v teorii všechny struktury prohlašují za stejně oprávněné, a tak těm, které ještě etablovány nejsou, se předem odnímá jednoznačnost a skutečná moc, aby se také mohly reálně prosadit. Pojem církve
jako malého stáda nevyjadřuje přirozeně cíl církve, nesmí jí brát misijní
odhodlání získat co možná nejvíce věřících ani vůli existovat co možná
intenzivně ve společenské veřejnosti, ovšem podle pravidel pluralitní
společnosti. V tomto pojmu je pro budoucnost obsaženo, že církev budoucnosti bude ve faktickém smyslu církví světovou, to znamená, že bude, ovšem s různou intenzitou přítomna jedna ve všech národech a kulturách. Ale jako střízlivá prognóza toho, co v dějinách spásy nutně nastane (což ovšem neznamená, že to být má, a nezbavuje to církev její misijní povinnosti), je věta o »malém stádu« přece jen pravdivá a má velký
význam i pro misijní strategii církve. Tato věta totiž říká: Musíme pro
budoucnost počítat s tím, že svět zesvětští i v náboženském ohledu (i
když často pro vinu a hřích), že nikde už nebudou společnosti a státy,
které by se jako celky a institucionálně ztotožňovaly s křesťanstvím, s jeho koncepcí lidského života a s církví. V tomto smyslu je konstantinská
epocha západní církve u konce a nemá budoucnost ani v jiných oblastech dnes už jednotných světových dějin. My v Evropě (a dokonce i v
Severní a Jižní Americe) se nacházíme v přechodném období na jedné
straně mezi konstantinskou epochou, touto symbiózou společnosti jako
celku a církve, a na straně druhé mezi dobou, kdy křesťanství i církev budou muset žít v profánní společnosti jen z vlastní síly. Církev jistě není
prostě a všude povinna sama od sebe tento obecný proces v každém ohledu urychlovat, ale je zajisté povinna vzdávat se mocenských pozic ve
společnosti tehdy a tam, kde by jejich hájení výhledově věci evangelia
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jen škodilo a kde by v podstatě znamenalo jen nepřiznanou nedůvěru v
sílu evangelia.
Bude-li církev střízlivě počítat s touto budoucí situací malého stáda,
umožní jí to bez tříštění nasazovat misijní síly určitými vybranými směry. Status svobodné náboženské obce, na rozdíl od dřívější lidové církve,
přinese s sebou jistě i velké změny v církevním zřízení, i když se netkne
jejího zřízení iuris divini. Bude-li se faktická existence a skutečná účinnost církevních úřadů v budoucnu více či méně výlučně opírat o svobodnou víru všech členů církve, pak se podstatně změní psychologický i společenský vztah mezi církevními hodnostáři a laiky. V široké míře se budou v církvi odbourávat klerikální a antiklerikální mentality a animozity, protože bude hned předem jasné, že obě složky jsou na sebe odkázány: hodnostáře, který už nebude mít v profánní společnosti žádné
zvláštní společenské postavení, mohou laici mnohem upřímněji přijímat
jako svého člověka, který se nezištně dává do služeb církve Božího lidu,
a tzv. laik bude považován i hodnostáři mnohem zřejměji za někoho,
kdo tvoří církev a na kom závisí účinnost církevního úřadu.
Demokratizace ve struktuře a životě církve
Z toho je pochopitelné, že v církvi budoucnosti se bude více vycházet
z »demokratického smýšlení«, demokratických institucí a (institucionalizovaných) demokratických pravidel hry, než tomu bylo dosud (10). Taková věc je možná, protože trvale dogmatická podstata církve ponechává
pro takovou demokratizaci dosti prostoru, jak dokládají i dřívější historické skutečnosti, zejména z dob prvotní církve, ale i pozdější.
Spoluúčast laiků v životě církve, i pokud jde o ustanovování hodnostářů a vytváření lidského práva v církvi, nebyla vždy tak malá, jak jsme
si v poslední době zvykli a jak jsme ji zjednodušeně pokládali za výraz
skutečnosti, že úřad a poslání v církvi nejsou dány zdola, nýbrž od Krista. Očekávání demokratizace (kterou teď nebudeme podrobněji líčit) v
církvi nepředpokládá všeobecnou naivní a krátkozrakou glorifikaci demokracie. Opírá se spíše o základní článek víry, že důstojnost a rovnoprávnost všech pokřtěných je dána v církvi prvotněji než jistě nutná diferenciace funkcí a jejich rozdělení mezi určité nositele, z nichž nemá každý stejnou plnou moc.
Toto očekávání je za druhé dáno prostou, v církevních dějinách stále
dokládanou skutečností, že se poměry a struktury profánní společnosti
odrážely, odrážejí a musí odrážet i v konkrétním zřízení společenství církevního. Jestliže však skončila patriarchální a feudální společenská epocha, pak se to nutně musí projevit i v církvi. Toto očekávání je za třetí
podporováno i tím, že volná skupina v pluralitní společnosti, která se
opírá o svobodnou vůli svých členů, přijme jistě snadněji jinou konkrétní strukturu než instituce, v níž jsou společenské struktury a
(10) Sr. tnké K. RAHNER. Demokratie in der Kirche?: Gnade als Freiheit, cit., str. 113-130; v
téže knize také kapitola Verantwortung in der nachkomiliaren
Kirche.
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mocenské poměry dány jednotlivcům předem, nezávisle na osobní vůli jednotlivých členů. Tato »demokratizace« neznamená žádný odvar demokracie, jaká bývá nebo by měla být v profánní společnosti. Na to se církev samou
svou podstatou od profánní společnosti příliš liší. Demokracie v církvi prostě znamená, že by se i laici měli co možná odpovědně a aktivně podílet na
životě a rozhodování církve. Přesněji to znamená, že takový aktivní podíl na
životě církve má být institucionalizován lidským církevním právem, protože
skutečnou aktivní účast a spoluodpovědnost najdeme jen tam, kde jsou pro
to právní podklady a kde není všechno v každém okamžiku znovu závislé na
libovůli jednotlivého držitele moci.
Takováto demokratizace se může konkretizovat nejrůznějším způsobem: spoluúčastí při ustanovování hodnostářů, aktivním spoluvytvářením
církevního života, spoluúčastí laiků při vypracování nového lidského
církevního práva, pravou a uznávanou spoluprací při tvorbě veřejného
mínění v církvi atd. Je jistě samozřejmé i to, že zásady uplatňované v církevní správě a při výkonu učitelského úřadu církve musí být v budoucnu
lidštější a spravedlivější, aby chránily jednotlivce před zvůlí úřadu, a že v
tomto smyslu musí být tedy utvářeny demokratičtěji.
Je ovšem třeba teprve pomalu, ale opravdu cílevědomě vytvářet pro
takovou demokratizaci nutné lidské a právní předpoklady po mnoha
stránkách. Obtížná je už např. sama otázka, jaké předpoklady musí mít
laik, aby mu mohlo být k takovému demokratickému spolupůsobení vážně přiznáno právo. Laik, který je prakticky jen matrikovým katolíkem,
jistě nemůže mít právní nároky, aby takto spolurozhodoval. Ale to je
ovšem těžká otázka, i když není neřešitelná, jak v tomto ohledu odlišit
skutečné křesťany od katolíků jen podle jména.
Nové pojetí centralizace a decentralizace jako komplementárních
struktur
Jiná otázka, která se týká budoucnosti církve, je problém nového poměru mezi centralismem a decentralismem v církvi (11). Jistě bude třeba
nalézt v budoucnu nový konkrétní poměr těchto veličin, z nichž se nelze
zříci jedné ani druhé.
Druhý vatikánský koncil dal popud k větší decentralizaci: Byla oceněna myšlenka kolegiality, byl přiznán větší význam národním církvím s
jejich biskupskými konferencemi, církev se vzdala latinské liturgie ve
prospěch liturgie v četných národních jazycích, čímž bude i do budoucna - prostřednictvím těchto národních jazyků - dán větší pluralismus v
liturgii jednotlivých národů. Odrazem decentralizace je i oprávněný
požadavek zmezinárodnění římské kurie. Misie mezi křesťanskými národy se na 2. vatikánském koncilu nejeví už jen jako věc samotného papeže, ale jako věc všech biskupů a regionálních církví. I ve správním církevním právu se má zřetelněji projevit, že jednotliví biskupové nejsou
jen papežskými funkcionáři, nýbrž pastýři s vlastní plnou mocí a odpo(11) Sr. K. RAHNER, Allgemeine Prinzipien der Zentralisierung und Dezentralisierung
Kirche: Handbuch der Pastoraltheologie
D/2, cit., str. 24-35.

in der
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vědnostř, takže partikulární církve mohou zase zřetelněji nabýt svůj individuální ráz.
Tento proces decentralizace je zatím ovšem jen teorií a nadějí do budoucna. Teprve pomalu musí docházet k reálným výsledkům. Pro uskutečnění této decentralizace bude mít velký význam nová kodifikace církevního práva latinské církve, která je teprve v začátcích.
Nesmíme se však domnívat, že všechna spása pro církev budoucnosti
tkví pouze v této decentralizaci. Ponecháme-li stranou to, že budeme
možná v budoucnu zase docela rádi (podobně jako už častěji v dřívějších
dobách), že je nad partikulárními církvemi a libovůlí biskupů vyšší instance v Římě a že církev musí vždy zůstat jedna jediná ve svém vyznání
a musí mít i jako společenská veličina jednu nejvyšší akceschopnou instanci, není přece možné, aby v období OSN, v období vzrůstajícího propojení národů a států, vedoucího až k požadavku jedné výkonné světové
vlády, v období ekumenismu a slučování nekatolických dosud od sebe
odloučených křesťanských církví, byl i po společenské stránce požadavek větší decentralizace jediným ideálem budoucí církve.
Jen tehdy může být církev skutečně výkonná v oblasti misijní, společensko-politické a společensko-kritické, má-li nejen teoreticky, ale i v
konkrétní praxi nejvyšší úřad; když přes všechny potíže a nedostatečnost s tím spojenou roste v církvi odvaha k tomu mít tento nejvyšší úřad
a důvěra k němu. Přes všechnu alergii a odpor proti Římu, které jsou
dnes v církvi rozšířeny, můžeme říci - bez zřetele k věroučné ekleziologii - že i podle pouze lidské prognózy bude mít Řím v budoucí církvi velkou úlohu. Pochybovat o tomto by snad znamenalo nebýt skutečně moderní, ale zároveň při naprostém nepochopení situace považovat (což se
v katolické církvi občas stává) včerejší světskou módu za to nejmodernější v církvi zítřka. To samozřejmě neznamená, že skutečná podoba papežství a jeho působnost bude v budoucnu utvářena podle představ paternalistického období nebo podle monarchistických ideálů, v církvi
konzervovaných, nebo že by tak utvářena být měla.
Vzrůstající potřeba společenské funkce církve
Církev v budoucnu by mohla a měla právě pro svůj větší odstup od
profánní společnosti vykonávat vzhledem k ní jistou společensko-kritickou funkci (12). A to více než dosud. Z hlediska profánní společnosti
by k tomu měla církev totéž právo jako každá jiná skupina v pluralitní
společnosti řídící se demokratickými pravidly.
(12) K diskusi o společenské funkci církve a o návrzích politické teologie odkazujeme obecné
na následujíc! díla a články: J. MOLTMANN, Theologie der Hoffnung, München 1966;
W. D. MARSCH, Die Freiheil erlernen. Beiträge politischer Theologie, Freiburg 1967; H.
C o x , Stadt ohne Gott, Stuttgart 1967; H. C o x , Der Christ als Rebell, Kasel 1968; R.
SliAliL, Containment and Change, New York 1967; J. B. METZ, Zur Theologie der Welt,
Mainz-München 1968; J. B. METZ, Das Problem einer »politischen Theologie« und die Bestimmung der Kriche als Institution gesellschaftskritischer
Freiheit, v »Concilium« IV/6-7,1968,
Str. 403-411; T. RENOTORIT-H. E. TÜDT, Theologie der Revolution, Frankfurt 1968.
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Takováto společensko-kritická funkce je už dána samotnou podstatou církve. Je to ovšem něco jiného než politizování, kdy církev svým
členům nejdříve vnutí určitou společenskou koncepci, ačkoliv by to dělat neměla, a pak se tuto koncepci snaží mocensko-politicky prosadit bez
ohledu na pravidla platná v pluralitní společnosti. A přitom mívá tato
koncepce ještě konzervativně reakční rysy.
Společensko-kritická funkce náleží církvi proto, že křesťanství není
jen soukromou věcí lidského nitra. Vždyť křesťanská láska k bližnímu,
bez níž neexistuje láska k Bohu, také neznamená jen soukromé sympatie
jednoho člověka k druhému, nýbrž musí se uskutečňovat ve společenské
dimenzi spravedlnosti a její stále novou institucionalizací v dějinách.
Náleží církvi i proto, že eschatologická naděje křesťanství znamená také
vždy relativizovat a uvádět v pochybnost stávající společenské skutečnosti. Kromě toho se sama může realizovat jen tak, že zprostředkuje společensko-politickou kritiku a vytváří pro společnosti nové světské cíle i
úkoly. V důsledku těsné symbiózy společnosti a státu na straně jedné a
církve na straně druhé (kdy byla světská a politická složka společnosti
téměř instinktivně hodnocena jako »bracchium saeculare« ve službách
církve) se dosud příliš nevyvinulo vědomí této společensko-kritické
funkce, totiž vědomí, že církev má za úkol zasahovat ve prospěch důstojnosti jedince a spravedlnosti proti institucionalizovanému bezpráví. Církev budoucnosti si bude musit tuto svou úlohu mnohem lépe uvědomit.
Nesmí protestovat teprve tehdy, když stát a společnost začnou ohrožovat ji samu. Má odpovědnost za svět, i když sama nesmí působit politicky
ve vlastním slova smyslu, i když nemůže rozvíjet žádnou společenskou
koncepci jako jedině a konkrétně správnou, i když musí pochopit a snášet, že i v ní samé existují různé skupiny s různými politickými koncepcemi, které se stejně odvolávají na to, že tyto zásadní koncepty jsou inspirovány týmž evangeliem.
Individuální

svědomí

a učitelská

autorita

církve

V budoucí církvi bude třeba nalézt nový konkrétní vztah mezi individuálním svědomím v jeho rozhodování pro pravdu a mravnost a mezi
pravdou a mravností, kterou církev vyhlašuje jako požadavek ve svém
společenství. To neznamená, že by bylo třeba změnit základní formální
principy, které se týkají vztahů těchto dvou veličin. Církev vždy v zásadě
věděla jak o závazném charakteru své zvěsti o pravdě spásy a mravních
normách křesťanského života, tak i o nedocenitelném významu a důstojnosti individuálního svědomí, které nesmí být znásilňováno. Záleží však
velmi podstatně na dějinných proměnách, jak se má tento nezrušitelný a
přesto rozporuplný vztah obou hodnot konkrétně prožívat. Proto asi
bude v budoucnu nutno vytvořit nové a lepší formy a právní normy, jak
např. řešit konflikty mezi oficiálním učením církve a osobním názorem
teologa. Je zcela myslitelné a žádoucí, aby bylo v takových případech
i institucionálně chráněno individuální svědomí pro pravdu lépe než
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dosud, aby byl v budoucnu bez újmy pro církevní učitelskou autoritu v
rámci církevního vědomí víry dán větší prostor jejímu osobnímu chápání, ovšem za předpokladu, že toto individuální vědomí pravdy zůstane
samo sebekriticky otevřeno pro obsáhlejší vědomí víry v církvi a že se samo neučiní nejvyšším soudcem pravdy v církvi, nýbrž že bude při svém
sebevyjádření brát ohled na možná prostší víru a její chápání u
ostatních, až po pokorné respektování (což neznamená monotonní opakování) církevní jazykové formy, která je pro církev nutná, pokud má být
toto společné vyznání v určité době pro všechny srozumitelné. Při
nesmírně rostoucí složitosti a zvědečťování života ve všech jeho vztazích
nové utváření zmíněného vztahu patrně přizná v konkrétních rozhodováních větší prostor individuálnímu svědomí. Do vědomí vstoupí zřetelněji rozdíl mezi všeobecnou abstraktní normou a konkrétním jednotlivým případem mravního jednání. Tento rozdíl bude třeba snášet statečně a bez rozpaků. Zato bude, jak doufáme, všechno mravní jednání více
inspirováno milostí, láskou a nadějí, vůlí k nesobecké službě bližnímu,
odvahou vzít na sebe osobní rozhodnutí, které se už nemůže vykazovat
adekvátní všeobecně platnou normou. A že tato inspirace poroste i
učením a výchovou v samé církvi.
Naděje jako důvěřivé

očekávání

nenaplánovatelného

Mohli jsme tu říci o podobě příští církve jen velmi málo a nadto jen
velmi nesystematicky, velmi abstraktně a se zřetelem k budoucnosti, která je přece jen poměrně blízká a která je již poměrně zřetelně obsažena v
současnosti církve.
Bylo by opovážlivé chtít vědět předem, jaká bude konkrétní podoba
církve ve vzdálenější budoucnosti, třeba ve staletích po konci tohoto
tisíciletí. Už také proto, že ani profánní futurologie neumí popsat profánní situaci církve v této vzdálenější budoucnosti, alespoň ne těmi momenty, které jsou zřetelně pro tuto budoucnost církve relevantní. Jak
jsme však řekli už zpočátku, patří cesta do budoucnosti, kterou nelze naplánovat, ale jen s nadějí očekávat, k tomu, co od křesťana vyžaduje křesťanská víra a naděje, a není to tedy něco, co by vlastně být nemělo.
Jestliže jsme mluvili o bližší budoucnosti církve, kterou lze předvídat
a která teprve musí přijít, pak to neznamená, že v této budoucnosti se už
nebude vyskytovat prvek, který je rozhodující pro křesťanský život v
současnosti: že se nám zaslíbil sám nepochopitelný Bůh a že se toto
zaslíbení realizuje vírou. Je to víra, že toto Boží zaslíbení pro nás našlo
své neodvolatelné dějinné uskutečnění v Ježili Kristu Ukřižovaném a
Zmrtvýchvstalém. Patří sem naděje, s níž přijímáme trvalou nepochopitelnost našeho života a smrti; naděje na věčný život a láska, která v odpovědi na Boží zaslíbení objímá současně Boha i bližního; vůle toto
všechno zjevovat světu svědectvím a službou v jediné církvi; naděje v absolutní budoucnost, kterou je sám Bůh.

280

To, co je v naší křesťanské víře, naději a lásce trvalé, co naplňuje milostí už naši přítomnost, bude v budoucnu nabývat vždy znovu jedinečnou a nenahraditelnou podobu, kterou nelze na základě naší dnešní
současnosti prostě naplánovat a vypočítat. Je to spíše tajemství dějin Božího řízení a tvůrčí svobody církve, jíž se ve světě právě prosazuje řízení jednoho jediného Pána dějin.
Tato budoucí podoba církve a křesťanské existence je jakožto tajuplná entelechie, která však je tvořivou svobodou a svobodnou tvůrčí odpovědí člověka, už zasazena do naší přítomnosti, protože sám Bůh se vštípil vlastním životem, vlastní svobodou a milostí do dějin svého světa.
Proto má také současný křesťan odpovědnost za budoucnost církve. Neboť úkolem přítomnosti je vždy odvažovat se budoucnosti, dovršit odkaz
minulosti právě tím novým, co není evolutivně již ve starém obsaženo.
Jako křesťané odpovídáme všichni za budoucnost církve. Nejprve za
bližší budoucnost, což je způsob, jímž skutečně a ne pouze ideologicky
vkládáme svou naději v absolutní budoucnost, v Boha. A proto zůstává
to, co můžeme o této bližší budoucnosti v tvůrčím předvídání tušit, zaslíbením, které je duchem církve a nadějí křesťana v církvi, ale které je právě tak také úkolem, který máme sami vykonat. Přichází nám vstříc jako
Boží čin a my mu sami vycházíme vstříc ve své svobodě. Pokud jde o budoucnost církve, jaká opravdu bude, víme toho málo. Ale toto málo už je
samo velkou výzvou pro naši vlastní odpovědnost a pro naše činy.

Dokumentace

ROZHOVOR S NOVÝM SEKRETÁŘEM PRO VĚCI CÍRKEVNÍ
(Regno, č. 22/1983)
Církve a náboženské společnosti v Československu mají od nedávná
nového pána. Je jím ing. Vladimír Janků. A nový pán promluvil. Stalo se
tak v rozhovoru s italským novinářem Francesco Strazzarim, kterýžto
rozhovor pak vyšel v italském časopise II Regno. Pochopitelně italsky.
A jelikož tento rozhovor nějak unikl pozornosti československých sdělovacích prostředků, které opomenuly přetlumočit výroky nového církevního komisaře do jazyka synů praotce Čecha - výroky, které se týkají
mnoha věřících československé republiky a které by je jistě z různých
příčin ... nu, řekněme, udivily - vidíme se nuceni tuto nedbalost suplovat.
Přinášíme proto překlad interviewu i s úvodem a doslovem, jež časopis II
Regno měl s ing. Vladimírem Janků, kterého nazývá »československým
ministrem kultu«. Budiž. Ale konec úvodů a čti čtenáři a ... nediv se.
Vždyť z té strany jsme už zvyklí na ledaccos.
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OVZDUŠÍ JE TĚŽKÉ, AVŠAK VINA NENÍ NAŠE
Interview s československým
ministrem
kultu

Nový československý ministr kultu Vladimír Janků přetřásá
všechny sporné body se Svatým stolcem. Jde o názory, s nimiž časopis nesouhlasí, jež však představují postavení nejvlivnějšího
člověka pro jednání s Vatikánem.
Rozhodnutí dát v našem časopisu slovo ministru kultu
Československé republiky vycházela ze skutečnosti, že jde o nového ministra. Jde
o příležitost, jak si přímo ověřit perspektivy, jež se otvírají ve vztahu mezi státem a církvi.
Interview byl v redakci již měsíc - nestačili jsme je zařadit do listopadového čísla - když v pátek 2. prosince došlo ve Vatikáně k návštěvě
československého
zahraničního ministra Bohuslava Chňoupka, který
byl přijat od nejvyšších představitelů: Jana Pavla II. a kardinála státního sekretáře. Podle zprávy, již o tomto setkání podala l'Unitä (1) (sr. vydání ze soboty 3. prosince!), jež přesně udávala jednotlivosti, které ukazují na vlastní a přímý pramen, lze vyvodit, že pražský host se snažil
vytvořit ovzduší zmírnění napětí a positivního očekávání vzhledem k
budoucím vztahům. Tentýž deník oznamuje první setkání obou delegací
na leden.
Toto ovzduší positivního očekávání, jež zaznamenal i nejrozšířenější italský laický tisk, je naprosto v rozporu s tónem interview, které zde
uveřejňujeme. Považovali jsme za korektní, abychom se po novém faktu
návštěvy ministra zahraničí ve Vatikáně zeptali ministra kultu, zda svá
tvrzení ještě považuje za aktuální a vhodná. Vladimír Janků při rozhovoru v Praze 6. prosince s F. Strazzarim, který s ním připravil toto interview, potvrdil jeho znění a přál si jeho rychlé zveřejnění.
Zůstává otázka, jak vysvětlit fakta: Existují dva směry československé diplomacie? Je zde snaha vycházet z posice síly při obnově setkání? Osoba jednotlivce má příliš málo smyslu pro odstíny?
V každém případě je náš pohled na situaci přidán k interview.

Praha, 26. zaří 1983

• Pane Janků: Ovzduší jistě není dobré. Svatý stolec a socialistické země se vzájemně napadají. Papež otevřeně mluví o porušování náboženské svbody. TASS odpovídá, že »protisocialisticlcé útoky« papeže zapadají »do strategie Vatikánu, jež chce
zintensivnit ideologický boj se zeměmi socialismu«. Bratislavská
Pravda nedávno obvinila Vatikán, že podporuje americkou CIA.
(I) Jde o oficiúlnl denik Italské komunistické strany (pozn. překladatele).
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Píše: »Vatikán je největší centrum, kde se scházejí informace, a ie tedy zlatým dolem pro špióny CLA.« Jak vysvětlujete toto ovzduší?
Biskupové v emigraci
»Nechci si pouze osobovat mínění druhých, chci mluvit i z vlastní
zkušenosti. Možná již budete vědět, že jsem dlouho pracoval na poli mezinárodních vztahů. Za Československo jsem se také účastnil jako vedoucí delegace po nějakou dobu přípravných setkání pro konferenci v
Helsinkách. Během druhé fáze v Ženevě jsem měl dobré styky s vatikánskou delegací. Podle francouzské abecedy byl mezi mnou a delegátem Svatého stolce pouze Švýcar. Byli jsme tedy blízko u sebe a často
jsme si vyměňovali názory. Často jsme se i radili, jak najít cestu ze slepé
uličky. Na tuto spolupráci mám dobré vzpomínky.
Když jsem byl povolán, abych zastával tento úřad, vycházel jsem z
předpokladu, že z naší strany jsou jistě možnosti pokračovat v tomto
směru. Jistě dobře víte, že v Československu nejen já, ale veškeré obyvatelstvo velmi uznávalo papeže Jana XXIII. Osobně jsem poznal i kardinála Casaroliho během konference v Helsinkách a velmi si vážím jeho
diplomatického umění a realismu, který je klíčem k řešení problémů.
Převzal jsem úřad 1. ledna tohoto roku. Hned se mi dostalo zcela nepředvídaného daru. Dva českoslovenští emigranti byli jmenováni biskupy pro duchovní správu Čechoslováků v zahraničí. Jeden z nich se jmenuje Škarvada, Čech, a byl jmenován litomyšlským biskupem. Jde o dávné město s dlouhou historickou tradicí spojenou s husitským obdobím, s
obdobím národního obrození. Mohu upřímně říci, že, kamkoli jsem v
Československu přišel, jsem mohl zjistit, že mnozí toto jmenování považovali za provokaci. Hrušovský měl v minulosti co činit s tím, co my nazýváme klerofašismem (2).
Tento čin Svatého stolce byl pro mne šokem. Vysvětlení je dvojí: buď tím
Vatikán chce říci, že s námi už nehodlá jednat, nebo chce postupovat z posice silnějšího. Jistě to byl čin, který nemohl nepoškodit vzájemné ovzduší.
Věci se pak dále vyvíjely. Je zřejmé, že ze strany Vatikánu existuje silná podpora tzv. podzemní církve. Mluvil jsem o tom na jaře i s kardinálem Tomáškem. (Mluvil jsem s ním i před několika dny. Stýkáme se poměrně často.) Kardinál považuje činnost této tajné církve za škodlivou
zájmům církve. Má pravdu, protože jde o síly, jež nemají nic společného
s církví ani s náboženstvím.«

• Považujete za »podzemní církev« biskupy a kněze vysvěcené se svolením Vatikánu?
»Myslím tím některé osoby, které se kryjí náboženským pláštíkem,
považují se za biskupy nebo kněze a jednají proti zájmům státu. Příklad:
(2) L'Osservatore Romano zveřejnil 19. prosince 1982 biskupská jmenování Olce Jaroslava
Skarvady pro duchovní správu Cechů v zahraničí a Otce Dominika Hrušovského pro duchovní správu Slováků v zahraničí.
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Existuje jakýsi pan Zvěřina (3), sice starý, avšak velice činný. Byl to on,
kdo připustil, že je autorem dopisu, který se připisoval kardinálu Tomáškovi. Sám to řekl agentuře France Presse. Avšak k dopisu se ještě vrátím.
Tento pán není představitel církve. Činí všechno možné, aby napadal socialismus. To je jen malý příklad.
Co se týká podzemní církve, kardinál Tomášek řekl, že její činnost
škodí zájmům církve. Totéž mínění zastávají i ostatní ordináři. Byl pro
mne šok, když v Lurdech Jan Pavel II. pronesl řeč výlučně věnovanou
zájmům této nelegitimní a ilegální církve. Potom je nutné, aby se člověk
ptal: o co jde? Jde o církev, jež vyvíjí činnost a pracuje mezi věřícími v
Československu? Nebo jde o podporu antisocialistických živlů?«
Kardinálův

dopis

• Je to Vaše osobní vysvětlení papežovy řeči nebo také vysvětlení vlády a strany?
»Mluvil jsem i s ordináři a i oni se ptali: co to znamená? Bylo by běžné, kdyby Jan Pavel II. podal zprávu o církvi, jež pracuje v Československu. Ordináři si kladli otázku: papež se tedy o nás nezajímá? Zajímá se
jen o ty, kdo pracují proti státu? A je mnoho věcí takového druhu.«

• Když se vyjadřujete takto, děláte rozdíl mezi papežem a vatikánskou diplomacií?
»Zdá se mi, že je tu rozdíl.«

• Opakuji ještě předešlou otázku: mluvíte jako řiditel úřadu
pro kult, a tedy osobně, nebo vysvětlujete též názor vlády a strany? Máte dojem, že papež podporuje protisocialistické kruhy?
»Nemluvím o tom nebo jiném názoru. Já se držím faktů. Fakta jsou
například tato: 24. srpna veřejné sdělovací prostředky ve Vídni, v Západním Německu a v Americe přinesly s velkým důrazem zprávu, že totiž kardinál Tomášek mi napsal velmi tvrdý dopis. Bylo hned jasné, že
jde o podvod, protože to nebyl styl kardinála. Okamžitě, tentýž den, jsem
v rozhlase a televizi oznámil, že jsem od kardinála žádný takový dopis
nedostal. Pak jsme se obrátili na kardinála Tomáška. Řekl doslovně toto:
Nenapsal jsem tento dopis, nepodepsal jsem tento dopis, neposlal jsem
tento dopis. Nechť si vezme odpovědnost, kdo jej napsal. Kardinál se
rozhořčil. Možná, že znáte i profesora Pokorného. Je to osobní přítel
kardinála. Mluvil mi o svých rozhovorech s kardinálem Tomáškem, který
se ho ptal: Co byste pocítil, kdyby někdo zveřejnil takový dopis podepsaný Vaším jménem? Toto tažení značně otřáslo kardinálem a jistě neposloužilo jeho zdraví. Samozřejmě nám bylo značně nemilé, že tohoto
tažení okolo dopisu se také plně účastnil Vatikán, který převzal informaci od Kathpressu a všemi svými prostředky jí využil, aby rozšířil vlnu nepřátelství vůči Československu. Vyvstala otázka: co to všechno znamená?
(3) Josef Zvěřina je známý teolog, blízký posicím Charty 77. Některá jeho díla byla přeložena i
do italštiny jako L'esperienza delta chiesa, Milano 1970.
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Nyní mi dovolte, abych udělal krátké shrnutí. Dříve, než je udělám,
bych chtěl opakovat zprávu, kterou jsem dnes ráno slyšel v rozhlase,
zprávu šířenou ze západní Evropy. Včera měl Reagan řeč k nějakým Polákům. Řekl: Děkuji polskému národu, že dal světu Jana Pavla II. Já se
držím faktů. A je tolik faktů nepřátelství vůči Československu. Vatikánský rozhlas se účastní každého tažení proti nám. Velmi často se rozšiřují
lži. My se skutečně ptáme, a tím chci udělat jakési shrnutí: co se změnilo? Je zřejmé, že postoj Vatikánu se vzhledem k minulosti změnil. Mohu
Vám říci, že ještě v období, kdy jsem se zabýval mezinárodními vztahy,
jsem se často ptal: znamená to, že Vatikán hraje Reaganovi do rukou?
Že se Vatikán chce vrátit ke studené válce? Zdá se mi to zcela nerozumné.«
Helsinki

platí i pro

Vatikán

• Vraťme se ke vztahu mezi Vatikánem a Československem.
»Vy jste velmi dobře informován, že byly rozhovory mezi Vatikánem
a Československem v duchu uvolnění. Z československé strany se tyto
rozhovory hodnotily positivně. A nakolik vím, i ze strany Vatikánu. Z
naší strany byla a je plná ochota pokračovat. Chci přidat pouze toto. Jistě
pochopíte, že když tento úřad zastává někdo, kdo se zabýval mezinárodními vztahy, n e n í cílem přímé střetnutí. Z československé strany se
nic nezměnilo. Jsme zcela ochotni pokračovat v rozhovorech na rovině
uvolnění s ohledem na to, co president Husák a kardinál Casaroli podepsali v Helsinkách. I Vatikán se zavázal respektovat právo naší země,
aby zachovala vlastní společenský systém, včetně odpovídajících zákonů
a nařízení, a že se nebude vměšovat do vnitřních záležitostí státu. Těchto
principů se naprosto nemůžeme vzdát.
Malé odbočení: kdybych přišel do Vatikánu s tím, že má změnit svou
strukturu, považovali by mě za blázna. Je nemyslitelné, aby s námi Vatikán
jednal s předpokladem, že máme změnit náš socialistický systém. Rozhovory musí probíhat na základě rovnosti a vzájemné úcty. Z naší strany neklademe ani tu nejmenší překážku. Překážky stále staví do cesty Vatikán.«

• Z vaší strany tedy žádná překážka, zatímco ze strany Vatikánu
- podle vás - všechny překážky. Naznačil jste jednu: jmenování
dvou biskupů. Jsou pro vás překážkami vatikánské prohlášení Quidam episcopi (4) a nesmlouvavý postoj kardinála Tomáška?
»Chtěl bych dále upřesnit. Začal jste rozhovor tím, že jste mluvil o
ovzduší. Jaké jsou podmínky pro vážné jednání v ovzduší stálých útoků?
Jestliže Vatikánský rozhlas bere vážně padělaný dopis a rozšiřuje jej: co
se má dělat? I já se vždy ptám: má pravdu Reagan, když říká, že Jan Pavel II. je jeho přítel a podporuje jeho politiku? Řekl t o Reagan, ne Jan
Pavel II. Avšak tím Reagan veřejně prohlásil, že počítá s papežem pro
(4) Jde o prohlášení Posvátné kongregace pro klérus o některých sdruženích a hnutích zakázaných kléru. Česky vyšlo v samizdatovém časopise Informace o církvi a ve Studiích 83
(V/1982), str. 451-453.
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svoji politiku. A do t o h o t o ovzduší je třeba umístit vztah s námi. B u d e m e
snad jednat n a úrovni t a j n é církve? N e b o b u d e m e jednat o z á j m e c h skutečné církve? Tolik, co se týká ovzduší.«

• Přejděme ke konkrétním překážkám.
»Otázka kardinála T o m á š k a je vnitřní záležitost církve, avšak jen do
jisté míry. Kdvž dovolíte, oddělil bych problémy, jež se týkají vztahu státu a církve v Československu, od těch, jež se týkají vztahů českoslovens k é h o státu s Vatikánem. Kardinál Tomášek do t o h o vstupuje, nakolik
vysvětluje posici Vatikánu. D á m Vám příklad. Mluvil jsem o principech
Helsinské konference, na jejichž základě v e d e m e jednání. Když jsem o
tom mluvil s kardinálem, odpověděl mi velice enigmatickým způsobem:
To jsou jen slova. Je to duch, který dává obsah. Ptal jsem se: Myslíte, že
Vatikán se necítí vázán těmito principy? Odpověděl: Slova jsou slova,
je to duch, který dává obsah. Má-li to z n a m e n a t , že Vatikán se n e c h c e
držet principů, jež podepsal, na jakém základě bychom tedy měli j e d n a t ?
V r a f m e se k překážkám. Jednou z t ě c h t o překážek je j m e n o v á n í dvou
biskupů. Mluvil jsem pak i o d r u h é překážce, o p o d p o ř e t a j n é církve, jež
n e m á nic do činění s církví v Československu. A podle m n e ani se samotným náboženstvím. Má pravdu kardinál Tomášek, když říká: to je politika a ne náboženství. Ptal jste se n a Pacem in terris ve vztahu ke Quidam
episcopi: vatikánské prohlášení je určeno celému světu.«

• Byl to kardinál Tomášek, kdo jasně prohlásil, že se týká Pacem

in

terris.

»To je pravda. Kardinál Tomášek podal zvláštní výklad. Když jsme se
diplomatickou cestou ptali ve Vatikáně, mons. Silvestrini odpověděl.
Kardinál Casaroli napsal začátkem roku velmi dlouhý dopis (5), kde se
Pacem in terris objevuje v souvislosti s encyklikou Jana XXIII. O sdružení katolických duchovních tam nic nestojí. Někdy se problém podává,
jako by se Pacem in terris chtěla vydávat za hierarchii. T o je nesmysl.
Nakolik jsem mohl sledovat činnost Pacem in terris, zjistil jsem, že pracuje pro zájmy církve a kněží. N ě k t e ř í s d r u ž e n í obviňují, že spolupracuje
se státem, ale n e n í t o m u tak. M o h u přinést dva příklady. V Praze bylo
světové s h r o m á ž d ě n í pro mír. Mrzí mě, že jste n e m o h l přijít: byl byste viděl zcela jiné ovzduší. Pacem in terris na sebe vzala veliký úkol. Je její
zásluhou, že s h r o m á ž d ě n í se účastnila t a k é katolická církev v ý c h o d n í h o
ritu. V delegaci za ČSSR byli také dva biskupové a jeden vikář. N a poslední chvíli i kardinál Tomášek pronesl pozdrav.«

• Podle toho, co jste řekl, by existovaly dva proudy: jeden,
který vychází z Quidam episcopi a z výkladu kardinála Tomáška,
a druhý, který vychází z dopisu kardinála Casaroliho. Rám se vás:
proč je vatikánské prohlášení překážkou v pokračování jednání?
(5) Sr. Studie 85-86 (MI/1983), str. 11-16.
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»Opakované útoky proti Pacem in terris jistě nevytvářejí dobré
ovzduší. Sami kněží říkají, že chtějí být necháni v klidu, že si své problémy vyřeší sami.«
Kdo chce studenou

válku

• Ještě k případu s dopisem. Existuje »pravý« dopis, který kardinál Tomášek poslal místopředsedovi vlády Lúčanovi 31. srpna?
»Máme bohatou korespondenci s kardinálem. Od 1. ledna jsem dostal několik jeho dopisů. Nebo narážíte na opis promemoria poslaného
před jeho odjezdem do Říma? Zde však nejde o dopis. Je to shrnutí
současných otázek a problémů, které nemá co do činění se zmíněným falešným dopisem.«

• Snažte se být jasný, pane Janků: co chcete od Vatikánu?
»Aby uznal, že socialistické Československo je nezávislý stát, s nímž
je třeba jednat jako rovný s rovným; aby vycházel z pokračování procesu
uvolnění a nelil olej do ohně studené války; aby přistupoval k jednáním
z posice rovnosti.«
• Může dojít k jednáním ohledně praktických otázek?
»To nezáleží na nás.«

• Ještě jednou: vše závisí na Vatikánu?
»V tomto případě výlučně na Vatikánu. Co se týká základů pro vážné
jednání, z naší strany nebylo jednání nikdy uzavřeno. Samozřejmě to vše
předpokládá vážné jednání a ne aby se zaujímala posice toho, kdo jednou rukou útočí a druhou nabízí.
Co se týká jmenování biskupů na neobsazené stolce, když dovolíte,
vysvětlím Vám svou filosofii, o níž jsem mluvil i s kardinálem. Někdy se
otázka dává takto: jsou zde dvě protichůdné podmínky. Je v zájmu církve, aby biskupem byl člověk věrohodný pro církev. Je v zájmu státu, aby
byl věrohodný pro stát. Nejde však o dvě protichůdné podmínky. Co
znamená pro stát biskup nevěrohodný v očích církve? A k čemu by
sloužil církvi - to je otázka, již jsem dal kardinálovi - biskup, který nemá
otevřené dveře, aby mohl jednat se státem? Kardinál byl se mnou za jedno. Samozřejmě nelze otázku dávat jednostranně. Sami ordináři prohlašují: žijeme v této společnosti a vyvíjíme v ní svou pastorační činnost.
Mezi více než třemi tisíci kněží budou takoví, kteří dosáhli vysoké teologické a morální úrovně a mají dobré vztahy s hierarchií, s národními výbory a s československou vládou ...«

• Te to však od roku 1973 - od dob Pavla VI., o němž tvrdfte,
že si no velmi vážíte - co nebyl jmenován žádný biskup. Proč?
»To nezáleží na nás. I já sám si dávám tutéž otázku. Kdyby obě strany
přistupovaly k problému vážně, nebyly by překážky.«
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• Jsme tedy na nulovém bodě ohledně toho, co se týká jmenování biskupů?
Nebylo mnoho pokusů o domluvu. Kdyby byl Vatikán vyslal někoho
na světové shromáždění pro mír, třeba i jen jako pozorovatele, bylo by se
mohlo o tom mluvit. Avšak Vatikán nikoho neposlal a říkám upřímně,
že mi to bylo velíce nepříjemné. I kardinál myslel, že někdo přijde. Z
naší strany prohlašujeme: nevytvořili jsme překážky pro jednání. Jsme
ochotni pokračovat v rozhovorech na základě vzájemné úcty.«

• Vy však neustoupíte ani o milimetr, co se týká seminářů, řeholí, náboženské výchovy ...
»Co se týká seminářů, říkám raději: teologické fakulty. Nevidím zde
žádný problém. Jsou aktivní a pracují... Letos bylo na fakultu v Litoměřicích přijato mnohem víc uchazečů než loni, zhruba o 20% více. Tyto
fakulty pracují v rámci československého školského systému. I k přijetí
studentů dochází zhruba jako na ostatních fakultách.«

• Proč zde tedy Vatikán vidí problém?
»Protože požaduje, aby fakulty byly vyňaty z československého
školského systému.«

• A to je pro vás nepřijatelné ...
»Samozřejmě. Fakulty pracují v Československé socialistické republice a musejí respektovat její zákony.«
Stát platí

kněze

• Bude nesnadné dojít k odluce státu a církve v Československu?
»U nás n e n í zřetelná odluka jako v jiných socialistických státech.
Představujeme zcela zvláštní model. Naši kněží dostávají plat od státu,
mají bezplatné zdravotní zajištění a všechny výhody sociálního zajištění
včetně důchodu. Stát se z větší části stará o výlohy na obnovu kostelů a
náboženských budov. Jak vidíte, nekopírujeme cizí modely.«

• Existuje »maďarská cesta«, existuje »protokol«, podle kterého se řídí vztahy mezi Svatým stolcem a Jugoslávií: lze mluvit o
»československé cestě«?
»Československá zvláštnost existuje. I naše ekonomie je svého druhu. Podobně i školský systém. I postavení církve odpovídá našim specifickým podmínkám.«

• Řehole, ne všechny, existují v Maďarsku a Jugoslávii. Proč
ne zde?
»Je třeba chápat věci z dějinného hlediska. Znáte dějiny husitů. V některých obdobích byly řády zrušeny. Během výstavby našeho socialistického
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systému dělaly řády nepřátelskou politiku. Z toho vycházejí i nepřátelské
předpisy. Naopak sestry vždy pokračovaly v tom, že se věnovaly humanitním, zdravotním a sociálním dílům. A stále v této činnosti pokračují.«

• Nemají však noviciáty.
»Nemají je, avšak pokračují ve své činnosti.«

• Jsou však již staré.
»Nedávno jsem byl pozván do jednoho kněžského domova pro letní
pobyt. Byl jsem překvapen mladým věkem sester, jež tam přišly, aby si
dělaly exercicie.«

• Jsou-li noviciáty zavřené od roku 1950, jak mohou být mladé?
»Ujišťuji Vás o tom.«

• Kdyby laskavá tlumočnice, která ie mladá, chtěla vstoupit
do noviciátu, aby se stala sestrou, monla by?
(Ticho.)

• Spadá do jednání i tento problém?
»Vatikán má zcela opačný postoj od našeho. Je velice těžké najít nějakou domluvu.«

• A jak se vyvíjí váš vztah s církví v Československu?
»Začnu s příkladem: před dvěma-třemi lety žádala Pacem in terris od
vícepředsedy vlády Lúčana podporu pro vydávání náboženských děl. Toto
je výsledek: příští rok vyjde na Slovensku sto tisíc biblí, 40.000 katechismů a
zpěvníků pro věřící. Došlo též k dohodě o dovozu breviářů. Zpoždění, k
nimž došlo v Čechách, jsou způsobena otázkami, jež se týkají mezinárodní
Caritas. Když dojde k problémům, snažíme se je řešit jednáními.«
Nepraví

františkáni

• A zatknutí františkánů? Můžete podat objektivní výklad?
»Jde o několik osob, jež se vydávají za františkány a jež byly obviněny
z přečinů, jež se týkají porušení vlastnictví. Tyto osoby nebyly obviněny
pro náboženské důvody.«

• Co to znamená: porušení vlastnictví?
»Podvody, jež se týkají vlastnictví. Nemohu Vám říci více, protože
vzhledem k tomu, že jde o zákony, případ se týká soudů.«

• Vy jste nový: máte v úmyslu přinést něco nového do vedení
tohoto úřadu?
»Politika státu vzhledem k církvi se nemění. Soudruh Hrůza, kterého jste
znal, odešel z důvodů stáří a zdraví. Je zřejmé, že každý si přináší vlastní
zkušenosti. Budu sé snažit vykonávat svou činnost nejlepším způsobem.
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Mohu Vám ve svědomí říci, že, když jsem tento úřad přejal, přejal jsem
jej s úmyslem, abych ze své strany učinil všechno možné ke zlepšení
vztahů mezi státem a církví. Mám dobré osobní vztahy se všemi ordináři
a s většinou kněží.
Chci dodat: existují dva obrazy Československa a vztahů mezi státem
a církví, dva protikladné obrazy. Jeden je správný a druhý rozšiřovaný na
Západě je falešný. Na světovém shromáždění pro mír bylo 260 církevních delegátů, kteří z větší části pocházeli z kapitalistických zemí a z
třetího světa. Pouze 14% jich bylo ze socialistických zemí. Byl jsem dotazován: jak můžete dovolit, aby o vás byl na Západě vytvářen tak falešný
a lživý obraz? Odpověděl jsem: jste to spíš vy, kdo by to měl vědět. Byla
mi sdělena poznámka: na shromáždění je mnoho věřících, kteří jsou
zvyklí chodit do kostela. Zástupci našich církví pořídili seznam náboženských obřadů, které se konají v Praze. Byl to docela slušný sešit. Skutečný best seller. Někdo prohlásil: To děláte pouze během shromáždění.
Pak se kostely zavřou. Delegáti našich církví naopak potvrdili, že v Praze je to tak stále.
Dali mi překlad článku, který vyšel v britském Daily Express o situaci
kněží v Československu. Článek má název Nemilosrdný boj rozděluje
Čechy. Začíná takto: V tvrdém a stále ostřejším boji mezi církví a tvrdými komunistickými vůdci bylo uvězněno alespoň 50 kněží a dva byli
zavražděni. Čirý výmysl! Tak tomu bylo i s falešným dopisem kardinála,
který vyvolal velké tažení v celém světě. Nikdo však tehdy v Římě neřekl, že šlo o podvod.«

• Existuje však sdělení Amnesty International (červenec 1981),
jež podrobně popisuje porušování lidských práv ve vaší zemi.
»Amnesty International stále dělá takováto sdělení... Na Západě
byla zveřejněna zpráva o veliké protisovětské manifestaci v Písku v
jižních Čechách. Nic není falešnějšího. Vše bylo vymyšleno. Mechanismus je jednoduchý: vymyslí se lež, ta se rozšíří a pak se křičí proti
Československu.«

• Dověděli jsme se o manifestaci v Praze během shromáždění.
»Stalo se toto. Bylo akreditováno 400 novinářů a přišly osoby s velice
různými úmysly. Někteří ze Západu přišli několik dní napřed k překvapení samotných organizátorů. Setkali se s některými příslušníky takzvané Charty 77 a dohodli se na manifestaci. Během shromáždění zorganisovali v parku setkání. Pak zveřejnili společné prohlášení, jež odsuzovalo mírové shromáždění. Československý lid s tím neměl co dělat. Asi tři
účastníci shromáždění odjeli před koncem, aby protestovali proti postoji
autorit vůči novinářům. Podle svědectví jednoho církevního delegáta ze
Západního Berlína šlo o předem připravenou akci. Tito pánové měli již
předem zamluvené letadlo.«
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• Na Západě však proběhla zpráva o skutečné protimanifestaci. Byla?
»Šlo o malou skupinu opilých mladíků. Ne o protimanifestaci! Byli
dopraveni na sběrné centrum pro opilce.«

• A to je všechno?
»S malou skupinou opilců se chtělo spojit několik osob ze Západu,
které tomu tak chtěly dát politický význam. Zajímá-li Vás mínění československého lidu o shromáždění, pak vězte, že shromáždění bylo financováno sbírkami lidí z celé země.«
Více realismu,

prosím

• Přejete si setkat se s někým ze Svatého stolce? Casaroli, Silvestrini, Poggi ...?
»Vzhledem ke svému úřadu je budu muset dříve či později poznat. Z
naší strany - opakuji - nejsou překážky.«

• Přijedete do Říma?
»Ani se o tom nemluvilo, ani nediskutovalo. Náš postoj je otevřený.«

• Váš úřad pro kult dostává směrnice ze SSSR? Od pana Kurojedova, abycnom si rozuměli?
»Co to říkáte? Jak Vás může něco takového napadnout?«

• Existuje spojení mezi různými vedoucími úřadu pro kult socialistického bloku?
»Znám je všechny. Je přirozené, že si vyměníme názory a zkušenosti,
když se setkáme. Československo je naprosto suverenní stát, který má
vlastní církevní politiku.«

• Samostatnou?
»Tento termín nechápeme ve vašem smyslu. Říkáme raději suverenní. Náš stát je suverenní a jeho politika vzhledem k církvi je suverenní.«

• Dojde k setkání po zmirňujícím dopise kardinála Casaroliho?
»Doufám.«

• Co chcete dodat?
»Pouze toto: Raeganova administrace potřebuje zničit všechny zbytky uvolnění. Potřebuje systém přímého střetnutí. Hodí se jí i stálá válka
mezi státem a církví. My však máme opačné zájmy a co nás mrzí, je, že
Vatikán v některých případech, zvláště pak Vatikánský rozhlas, sleduje
toto zaměření, i když mi kardinál Tomášek řekl, že rozhlas není řízen z
Vatikánu.«
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• Vy však dáváte příležitosti, aby vás mohli druzí kritisovat. Ve
Vídni například nebyl váš vyslanec při setkání papeže s diplomaty.
»Nebyli tam ani jiní vyslanci, protože nešlo o oficiální návštěvu,
nýbrž o církevní návštěvu. Jednu věc bych chtěl upřesnit: kardinálu Tomáškovi nebylo zakázáno, aby jel do Vídně, jak psali na Západě. Jeden
představitel Vatikánu upřesnil, že to byl on, kdo se rozhodl, že tam nepojede. Řekl též, že ho velmi mrzelo, že Tomáškova nepřítomnost ve
Vídni byla spojována s tažením okolo falešného dopisu.
Co se týká nepřítomnosti vyslance, vyslovím osobní názor. Protože
šlo o pastorační návštěvu, vyslanec nebyl povinen se účastnit.«

• Pane Janků: mohu něco poznamenat? Během celého našeho dlouhého rozhovoru jste se jistě nevyslovoval příliš příznivě o
Janu Pavlovi II. Proč?
»Držím se faktů.
Nepochybně byly podmínky během pontifikátu Jana XXIII. příznivější. Nyní se situace změnila. Velmi pozorně sledujeme pontifikát Jana
Pavla II. Byli bychom šťastnější, kdyby byl více realistou. Nežádáme na
něm, aby se zamiloval do socialismu, aby však respektoval právo druhé
země, aby měla vlastní společenský systém.«
Rozmlouval Francesco

Československo

- Svatý

stolec:

fakta

a

Strazzari

názory

Říkávalo se, že v diplomacii mohl De Gaulle vždy vytáhnout eso z rukávu: jemu, generálovi, bylo dovoleno, aby se vyjadřoval s hrubostí vojáka, zatímco diplomaté z povolání museli mluvit odstíněně a v narážkách. Zveřejněné interview může překvapit, nakolik jde o první veřejné
vystoupení nového vedoucího Úřadu pro církevní záležitosti při vládě
CSSR, Vladimíra Janků, že zde převládají tvrzení nad odstíny, obžaloby
nad důkazy.
Pro toho, kdo po léta pracuje v náboženské informaci a metodicky archivuje zprávičky agencií, novinové zprávy a články z časopisů, je zvykem, aby porovnával tvrzení s tvrzením, zprávu se zprávou, datum s datem. To byl první popud při četbě textu. Je třeba hned říci, že jde o důležitý text, a to právě pro jasnost, s níž veřejná osobnost, jež bude patrně
hrát značnou roli ve vztazích se Svatým stolcem, vykládá karty na stůl.
Dále jde o velice důležitý text pro dokumentaci těžkostí, jež v současnosti existují ve vztahu mezi oběma stranami.
Při srovnávací práci, o níž jsem se zmínil, bije do očí především, jak
text přechází naprostým mlčením tvrzení o ochotě k jednání, jež bylo
oficiálně vyjádřeno kardinálem sekretářem státu Augustinem Casarolim
v dopise ze 14. února 1983: »Svatý stolec ... otevřeně prohlašuje, že je
vždy připraven a chová naději, že je možné jednat se státními autoritami,
292

které to chtějí, o společných otázkách«; »Svatý stolec dále znovu a znovu žádal na československých vládních představitelích, aby byla obnovena jednání a aby byly vyřešeny i ostatní otázky, o nichž vládne nejistota« (6). Jde o veřejně vyslovený postoj, který zavazuje Svatý stolec k dialogu, a vyjadřuje tedy fakt kromě úmyslu.
Vzájemné míchání faktů a úmyslů je asi nejnepřirozenější skutečnost
v tvrzeních pana Janků. Jak je známo, soudit úmysly je značně riskantní
a úmysly by měly mít alespoň jakousi odezvu ve faktech. Fakta vztahů s
různými socialistickými zeměmi dokazují, že Svatý stolec neusiluje o
rozvrácení socialistického řádu, který je vlastní jednotlivým partnerům;
stačí vzpomenout dohody s Maďarskem a Jugoslávií, jmenování biskupů
v baltských zemích, v NDR a v Rumunsku.
Obtíže ve vztazích s Československem, jak připomíná partner rozhovoru Strazzari, jsou mnohem staršího data než zvolení polského papeže,
»který podporuje Reaganovu politiku« (nebylo by však třeba prokázat
tak závažné tvrzení?). Je to od 70. let, tedy od pokusů Ostpolitiky Pavla
VI., co je problém jmenování biskupů v Československu na mrtvém bodě. Dnes má pražský kardinál František Tomášek 84 let a je bez světícího biskupa, zatímco v minulosti tento stolec měl dva nebo tři; »apoštolský administrátor« v Olomouci Josef Vrana je skoro osmdesátiletý;
»apoštolský administrátor« v Trnavě Július Gábriš je vážně nemocen;
osm diecézí je bez biskupa. To jsou fakta, jež tisk dochvilně připomněl
při příležitosti dopisu kardinála sekretáře státu a jež si každý vatikanista
ověří ve své kartotéce. Právě tak každý vatikanista může potvrdit, že v jiných zemích »reálného socialismu« se postupovalo mnohem uspokojivějším způsobem z obou stran.
Z publikací katalogovaných v našem archivu vyplývá, že v Čechách jc
45% farností bez kněze, že průměrný věk duchovních v celé ČSSR je 60
let; numerus clausus v seminářích, pouze v bezprostřední minulosti
zvýšený, avšak stále působící, je v platnosti od 50. let a znemožňuje výměnu duchovních. To jsou čísla, jež dokumentují více než dlouhé řeči
stav omezení, v němž se nacházejí církevní struktury.
Krátká zpráva agentury KIPA z 20. července - abychom citovali jen
poslední - oznamuje odsouzení dvou františkánů soudem v Plzni. Jde
o kněze Josefa Mazance, 58 let, a Františka Pometla, 48 let. Byli zatčeni
na květnou neděli a obžalováni, že přijali »ilegálním« způsobem do řádu
jednoho mladíka a že se účastnili vydávání »neautorizovaných« náboženských spisů. Udělené tresty byly osm a šest měsíců vězení.
V minulých číslech našeho časopisu jsme měli možnost podrobně informovat o opakovaných útocích tisku proti osobě Jana Pavla II. a proti
činnosti Svatého stolce.
Úmyslům připisovaným Římu odpovídají fakta, s nimiž se v Československu setká každý novinář. Ostatně i kolegové vatikanisté, a to i
komunističtí, znají a mohou potvrdit různé ovzduší, jež při své práci
(6) Sr. Studie 85-86 (I-II/1983), sir. 15-16.
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nacházíme v různých východních zemích. Porovnání není nikdy ve prospěch Československa. Nebylo by i v zájmu ČSSR, aby se její mezinárodní obraz změnil?
Mfio
m ? p .
(Přeložil Václav Steiner)

ZÁHADA JEDNOHO DOPISU
Historie původně kardinálova potom Zvěřinová dopisu, na který ing.
Janků v předešlém rozhovoru naráží, se zamotává ještě víc, když si přečteme Zvěřinovu odpověď na toto interview. Jedna odpověď se sice
nabízí lomu, kdo zná manýry... ale dost. Chytrému napověz, praví přísloví.
ZVĚŘINOVÁ ODPOVÉĎ

Jak už to v naší zemi bývá, nedokázal jsem si sehnat číslo časopisu II
Regno, který otiskl interview s naším vedoucím sekretariátu pro církevní
záležitosti. Mohu se tedy odvolávat jen na některé body, o nichž jsem se
dověděl nepřímo:
1. Jmenování dvou biskupů pro naše krajany v zahraničí nevyvolalo
v našich věřících žádný šok. Vědí dobře, že tu jde o vnitrocírkevní otázky; jinou věcí je politický výklad tohoto jmenování v určitých kruzích,
který se může stát šokem anebo hloupostí.
2. Tzv. »ilegální církev« u nás sice existuje, ovšem ve smyslu občanského a církevního práva. Stát a jeho úřady o této církvi dobře vědí. Ale
na rozdíl od kanonického práva, s nímž je v rozporu, úřady ji přátelsky
trpí, ovšemže nikoliv z lásky k universální církvi a pro její dobro.
Tato skupina však nemá nic společného s tzv. »podzemní církví«,
která je výmyslem, výtvorem a terčem těchto úřadů. Podle jejich názorů
k ní patří řeholníci a řeholnice, kněží bez státního souhlasu, aktivní věřící (viz. např. odsouzení dvou laiků soudem v Šumperku z 23. září
1983). Ta však není ilegální a podzemní, ani nepřítel státu a socialismu,
nýbrž je přirozená forma církve v abnormální situaci, kterou vytvořila
naše »tzv. náboženská politika«. Je pravda, že nespolupracuje s ateistickým režimem v jeho protináboženských piklech a že se staví proti
porušování občanských zákonů, mezinárodních dohod a proti nesčetným formám diskriminace všeho druhu.
3. Našemu diplomatovi se nelíbí, že Vatikán zakázal činnost kněžím,
kteří jsou členy hnutí Pacem in terris. Je to divné, poněvadž všechny oficiální propagační prostředky rozšiřují tvrzení, že prohlášení posvátné
kongregace pro klérus z 8. března 1982 se tohoto hnutí netýká.
4. Celý svět ví, že naše náboženská svoboda nikomu nedovoluje
vstoupit do jakéhokoliv řeholního řádu. Pan Janků naproti tomu tvrdí,
že prý on sám má mladé řeholnice. Jenže neuvádí - a to jistě ne ze zdvořilo294

sti - jejich věk. Ani já nechci být nezdvořilý, ale je fakt, že těm ncjmladším jc
dnes přes 30 let, poněvadž poslední z nich vstoupily do kláštera v letech
1968/70. O mužských řádech se vůbec nezmiňuje.
5. Pan Janků říká, že se nepamatuje na žádného Josefa Zvěřinu,
zatím co současně o něm prohlašuje, že je starý a aktivní (aniž by dodal v
jakém smyslu) a že stojí v čele kněží se záporným vztahem k socialistickému zřízení, a proto prý nejlepších pro Vatikán, jenž nemá v lásce
kněze, kteří jsou milí státu. Nepamatuje se již tedy na dva dopisy, který
tentýž Zvěřina napsal právě jemu, panu Janků a podepsal se v nich
plným jménem a s adresou. V prvním kritisoval (televizní) program o
»tzv. náboženské svobodě v Československu«, v němž vystoupil i pan
Janků. Tento dopis, který jsem mu adresoval, se pak dostal do ciziny pod
jménem kardinála Tomáška. Nevím, kdo to udělal, ale já určitě ne.
Tisková kancelář ČTK se na to tehdy ptala obvyklých »kompetentních
orgánů«, ty se obrátily na »úředního odpovědného představitele«, a ten
se opět zeptal kardinála Tomáška, zda dopis skutečně napsal. Šlo tedy o
obměnu hry Šest postav hledá autora? V druhém dopise panu Janků
jsem připomněl, že autorem jsem byl já a dopis byl určen jemu.
Pokud jde o obsah, v žádném dopisu sc nemluvilo o náboženském
pronásledování u nás. Snažil jsem sc naopak najít východisko zc
(současné) smutné situace, jak pro církev tak i pro stát. O této otázce absolutní ticho. Přirozeně není nutné znát mou osobu, ale jc třeba říci
pravdu. Z mého pokusu o dialog vyšla komedie, ale nc mou vinou.
Jestliže vedoucí sekretariátu pro církevní záležitosti plní tak věrně
jedno Leninovo pravidlo: skrývá anebo překrucuje pravdu, jak asi skončí jednání s Vatikánem? Na které straně sc tedy hroutí věrohodnost?

KARDINÁL TOMÁŠEK PÍŠE ČASOPISU TRIBUNA
V Praze, 9. dubna 1984
Redakci týdeníku »Tribuna«
V čísle 13. z 28. března 1984 Vašeho časopisu Tribuna jste uveřejnili
článek p. Richarda Najmana s titulem Čertovo kopýtko klerikálního antikomunismu.
Tento článek obsahuje řadu nepravd, neobjektivních a zkreslených
pohledů na činnost církve a papežů poslední doby.
Ale především je v něm řada urážek nynější nejvyšší hlavy církve, papeže Jana Pavla II., který je ve Vašem článku nazván »jedním z nejreakčnějších papežů tohoto století.«
Nynějšího papeže znám osobně velmi dobře a to již od zahájení Druhého vatikánského koncilu v r. 1962. A od roku 1978, kdy byl zvolen za
nejvyšší hlavu církve, jsem s ním v pravidelném osobním styku každý rok.
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Jan Pavel II. rozhodně n e n í »absolutní monarcha«, jak píše autor ve
svém článku podle blíže neuvedeného pramene v Římě.
Za dobu 21 let, kdy jsem s ním byl a doposud jsem v osobním styku,
poznal jsem jej jako člověka nesmírně ušlechtilého, lidského, moudrého,
mírného, čestného a ovšem vždy důsledného. Je mu naprosto cizí nenávist či »vášnivý antisovětismus«, jak o něm píše autor článku.
Jeho hluboké lidské vztahy se projevují při každé příležitosti, ať je to
při audiencích nebo při pastoračních návštěvách, na zahraničních zájezdech, v osobním kontaktu, prostě při každé příležitosti.
Nemůžeme předbíhat soud dějin, ale již nyní se můžeme domnívat,
že Jan Pavel II. bude jednou všeobecně hodnocen jako velký humanista,
neústupný zastánce lidských práv a jako jeden z velkých papežů všech
dob.
Urážky hlavy církve ve Vašem článku se dotýkají nás všech, milionů
věřících občanů, kteří poctivě pracují na výstavbě našeho státu. Na tom
nic nemění skutečnost, že věřící občané Váš časopis zpravidla nečtou.
Píši Vám proto, že je to moje povinnost jakožto nejvyššího představitele katolické církve v Československu.
Nemělo by smyslu polemisovat s jednotlivými podrobnostmi Vašeho
článku. Ale skutečnost, že současnou ideologií Československa je ateismus, nikomu nedává právo na osočování a urážky těch, kdo jsou jiného
ideologického zaměření.
Autor Vašeho článku, vaše redakce a všichni, kdo Váš článek inspirovali či schválili, se mýlí, jestliže se domnívají, že tímto způsobem účinně
napomáhají k zlepšování mezilidských a mezinárodních vztahů a
uvolňování napětí, což zůstává základní linií politiky vlády ČSSR, jak v
poslední době znovu potvrdil předseda federální vlády Dr. Lubomír
Strougal (21. března 1984 ve FS).
Autor Vašeho článku se navíc dopouští řady porušení Mezinárodních
paktů o občanských svobodách a respektování práv druhých osob, které
Československo podepsalo a ratifikovalo, včetně ústavy ČSSR a několika ustanovení čsl. občanského i trestního zákoníku.
Vaše redakce je si sice vědomá praktické právní beztrestnosti svého
počínání, avšak mravní odpovědnost zůstává vždy v platnosti, a proto
platí i pro Vás. Její porušování nezůstane bez dopadu jak na Vás jako na
kolektiv tak i na jednotlivce.
Svou demagogickou nevěcností špatně sloužíte vzájemnému porozumění a světovému míru, za nějž se jinde tak vehementně stavíte. Trvalý
mír může vyrůst jen ze spravedlnosti ke všem, a proto i k věřícím občanům.
Tento dopis jsem napsal ve snaze zamezit zhoršení vztahů mezi Svatým
stolcem a ČSSR.
František kardinál
Tomášek
-T, •!_
„
Redakci týdeníku »Tribuna«
Olšanská ul. č. 1
130 00
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PRAHA-ŽIŽKOV

arcibiskup pražský
metropolita a primas český

Na

vědomí:

Úřad předsednictva vlády ČSSR
Nábřeží kpt. Jaroše 4
125 0 9

PRAHA 0 2 5

Pan Ing. Vladimír Janků
vedoucí Federálního sekretariátu pro věci církevní
při předsednictvu vlády ČSSR
Nábřeží kpt. Jaroše 4
125 09

PRAHA 0 2 5

Sekretariát pro věci církevní
při Ministerstvu kultury ČSR
Valdštejnská 10
118 11

PRAHA 1 -

M A L A STRANA

Jelikož ovšem nelze předpokládat, že naši čtenáři mimo Československou
republiku by měli snadný přístup k stranickému časopisu pro kulturu zvaný TRIBUNA, přinášíme zde úryvek řečeného článku, který se týká osoby papeže a na
který se vztahuje dopis kardinála Tomáška, aby čtenář si mohl utvořit lepší představu. Soudruh Richard Najman v duchu a slovníkem stalinismu starého a důvěrně známého ražení nám vykládá dějiny církevního antikomunismu
od Pia IX.
přes Lva XIII., Pia XI., Jana XXIII. a Pavla VI., a když se konečně dostal (utrousiv jakoby mimochodem
poznámku
o nevyjasněných
okolnostech
smrti Jana
Pavla /., i jeho zavilého antikomunisty)
k papeži Wojiylovi, tak prý... avšak dejme slovo samému
autorovi:
Dnes již víme, že Jan Pavel II. je jedním z nejreakčnějších papežů tohoto století, který se svým antikomunismem čestně řadí vedle Pia XI. a Pia XII. Jeho encykliky jsou příkladem logické ekvilibristiky a sociální demagogie, přičemž projevuje schopnost dát pojmům nový obsah a tím zvrátit jejich smysl. Sice prohlásil
hned po svém zvolení, že chce »účinně přispět věci míru, rozvoje a mezinárodní
spravedlnosti, nevměšovat se do politiky«, ale brzy se ukázalo, že to, co je vlastně politika, určuje papež sám.
Nejde jenom o encykliky. Z jeho popudu byli například počátkem loňského
roku v Římě vysvěceni »biskupové pro utečence«, Čech Jaroslav Škarvada a Slovák Dominik Hrušovský; s jeho pomocí byl vybudován v Paříži nový štvavý katolický vysílač; jeho slova vyzývají duchovenstvo socialistických států, aby si za
vzor vzalo reakční část katolické církve v Polsku. Zatímco na jedné straně zavrhuje pokrokovou politickou angažovanost kněží ve Střední Americe, v Mexiku
či v Československu, na druhé straně vyzývá klérus své rodné země k protisocialistickému postoji. Materialismus, komunismus, ateismus jsou příčinou všeho
zla, a proto ti, kteří se ideologicky neztotožňují s katolicismem, jsou vyloučení z
koncepce »sjednocené křesťanské Evropy od Gibraltaru až po Ural a od Laponska až po Krétu«, jak se vyjádřil na Dni katolíků ve Vídni. Ani slovo (přesněji:
žádné odsouzení viníků) o hospodářských důsledcích zbrojení, o genocidě, o
zločinech proti příslušníkům osvobozeneckých organizací, o spravedlivém
uspořádání světa bez boháčů a chudáků. Mír, to je pro papeže »smír« mezi antagonistickými třídami.
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Antikomunismus nynějšího papeže se projevuje při jeho projevech na četných cestách. Jan Pavel II. sice vždy před odletem neopomene zdůraznit »náboženský a misionářský«, »vysloveně pastorální« charakter své cesty, ale brzy se
vyklube čertovo kopýtko: a i už domlouvá s muslimy na svých cestách do Afriky v
roce 1980 čí 1982 společný postup »proti materialismu, který vede k otroctví těla
i duše«, ať varuje indiánské peóny před třídním bojem, »aby jednali mírumilovně
a nedali se zavléci do levicových organizací nebo mezi partyzány«, jako v Panamě a Guatemale na jaře 1983. AI demagogicky objímá brazilského »rudého biskupa« D o n a Heldera Camaru a nazývá jej »svým bratrem i bratrem chudých« nebo kárá nikaragujského ministra kultury, básníka a kněze Ernesta Cardenala, ať
vystupuje v Japonsku jako »papež míru« nebo mlčí k požadavkům rakouských
socialistů, aby z půdy neutrálního Rakouska vznesl protest proti rozmísťování
severo-amerických raket středního doletu, vždy se dostává nakonec ke svému
»celerům autem censeo«, které by se dalo ve stručnosti vyjádřit slovy: »Ostatně
však myslím, že komunism us a Sovětský svaz musí být zničeny.«
Existují četné doklady papežova antikomunismu. Na žádné své zahraniční
cestč nehovořil s rozvážností a smyslem pro realitu Jana XXIII. či v souladu s
cenlristickou diplomacií Pavla VI. Dvojí jméno, kterým chtěl při svém zvolení
definovat svoji snahu podobat se oběma svým předchůdcům, patří třetí, jiné osobě. A tato osoba je v Říme označována jako »absolutní monarcha«.
Časopis Le Monde poznamenal k pátému výročí papežova zvolení: »Dá se říci, že zhruba vzato je politika Jana Pavla II. politikou restaurace.« Lze jen dodat
- restaurace antikomunismu a vášnivého antisovětismu.

POLSKA BISKUPSKÁ KONFERENCE REAGUJE

Náš milý soudruh Najman ovšem ve svém krátkém přehledu
antikomunistických papežů přešel mlčením jeden pozoruhodný
fakt, že totiž ten poslední papež (podívejme se, právě on!) přichází zrovinka ze sovětského bloku, kde po léta
letoucí působil jako kněz, pak jako biskup a kardinál, tedy zřejmě se souhlasem
polského komunistického
státu, který ho pak dokonce jako papeže dvakrát docela oficiálně uvítal na své půdě. Že by soudruhu Najmanovi nebyl polský stát
dostatečně komunistický?
Polský stát se pochopitelně
na článek v Tribuně neozval, ale ozvala se polská biskupská
konference shromážděná
ve dnech 2. a 3.
května v mariánské svatyni na jasné Hoře v Čenstochové.
V úředním
komuniké,
které tam biskupové
vydali, se mimo jiné říká: •

»... Služba Svatého otce se téší obecnému uznání a má ohromný význam jak pro církev, tak i pro svět. Svatý otec je mluvčím netoliko hodnot náboženských a evangelních, ale je i nezlomným ochráncem, uvnitř
společensko-politických systémů, lidské důstojnosti, lidských práv,
uskutečňování zásad společenské spravedlnosti a míru mezi národy. Tím
politováníhodnější jsou útoky na osobu a pastýřskou činnost Svatého
otce Jana Pavla II. K nim došlo rovněž ze strany jistého časopisu sousední země. Tyto útoky byly označeny tiskovým mluvčím Svatého stolce
jako absurdní. Na toto znevažování osoby Svatého otce Poláci odpovídají modlitbou a ještě užším přimknutím k jeho osobě...«
Czenstochowa, Jasna Góra, dnia 3. maja 1984
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PRÁVO NA DĚJINY
Dokument Charty 77 č. 11/84
Prezídium ČSAV
Každý národ má svou historickou zkušenost, svou historickou paměť.
Jejími stavebními kameny jsou především velké historické události či období, jakési vrcholy dějinných procesů, přelomy či obraty v dějinném vývoji, které určovaly jeho další běh. Vepsaly se do národní paměti a znovu
a znovu oživovány, stávají ze základem, na němž jsou vytvářeny filosofie
dějin národů či států, ideové programy či koncepce, státní doktríny.
Často ovšem také mýty a falešné obrazy.
Dějiny jsou velkým polem duchovních střetů a zápasů a každá doba
si vytváří své pojetí dějin, své představy o jednotlivých epochách či událostech. Vytváří si je v konfrontaci s přítomnými historickými, kulturními a sociálními událostmi, na základě aktuální historické zkušenosti.
Lze tedy říci, že historická zkušenost je duchovní útvar neobyčejné dynamiky a složitosti, který vždy určoval a stále určuje životy národů a států. Má neobyčejnou moc zavazující a spojující.
Zájem o dějiny byl a je společný většině kultur, byla to však právě
křesťanská kultura (sama pokračovateli« komplikovaných a různorodých tradic), kdo důrazně a důsledně pojal historický vývoj lidstva jako
smysluplný proces, který má zásadní význam pro přítomnost, ba bez nějž
je přítomnost ve své opravdovosti a plnosti nemyslitelná. Protože jsme ať již se k ní hlásíme nebo ji slovně zatracujeme - v plném slova smyslu
dědici křesťanské kultury a protože dnešní svět jako celek, se všemi svými přednostmi a nedostatky, je touto kulturou rozhodujícím způsobem
formován, nemůžeme už myslet a jednak jinak než dějinně a prostřednictvím dějin. Ani zánik, ani záchrana lidského světa se nemohou odehrát mimo dějinnou souvislost.
Je-li přítomnost průsečíkem minulosti a budoucnosti, pak prožívajíce
rok 1984, prožíváme možná - v tom malém koutku světa, který však nebýval vždy koutkem posledním - rok »velkého zapomnění«. Náš národ
je již po desetiletí cílevědomě zbavován své historické zkušenosti tím, žc
státní moc dovoluje zveřejnění pouze takových prací z oblasti historie,
které vyhovují aktuální oficiální ideologii, tak aktivní manipulaci se
základními historickými skutečnostmi a tradicemi. Toto přivlastňování
historie jako celku má za následek tabuizaci, popřípadě falšování klíčových období našich dějin. Mnohem hrozivější než všechny deformace je
však zřejmá tendence dějiny prostě škrtnout, odsoudit je k mlčení a zapomnění - aby se prázdnému kolotání »od výročí k výročí« dostalo plné
satisfakce.
Mýlili se všichni ti, kdo si mysleli, že paměť či zkušenost nelze vyvlastnit tak, jak si někdo přivlastňuje budoucnost. Dnes vidíme, že usurpace
budoucnosti musí nutně vést k usurpaci paměti, minulosti. Podíváme-li se
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na kteroukoli dnešní učebnici dějepisu od základní po vysoké školy,
přesvědčíme se o pravdivosti tohoto tvrzení. Je zřejmé, že moc chce používat historickou paměť či zkušenost jen jako nástroj svého panství, že ji
chce podřídit svým cílům. Chce, aby existovala pouze paměť mocných a
vládnoucích, aby paměť ovládaných potvrzovala výlučně nutnost a
správnost bezčasové přítomnosti, zaplněné starostí o obživu a přežití za
každou cenu. Specifika totalitní manipulace dějinami tak nakonec nutně spočívá v jejich postupné likvidaci, protože likvidaci politiky, veřejného mínění, morálky i ostatních sociálních hodnot nelze do důsledků
provést bez odstranění dějinné lidské dimenze jako takové. De facto to
znamená návrat před nejdávnější počátky naší kultury - a spíše opuštění
kultury vůbec, neboť si nelze dost dobře představit kulturu bez paměti a
smyslu.
Jsme toho názoru, že tomuto zapomínání, žádoucímu z hlediska
státní moci, je třeba aktivně čelit. Nikdo z nás by neměl v sobě, ať již vědomě či nevědomě, nechat zaniknout paměť spravedlnosti a nespravedlnosti, pravdy a lži, dobra a zla, paměť skutečnosti vůbec. Za všechno, co
se děje v nás nebo okolo nás, máme nějakou osobní odpovědnost. Sama
odpovědnost, sama možnost dát smysluplnou odpověď a ručit za své činy
však předpokládá jistý časový rozměr a tedy také dějinnou zkušenost jako zdroj pochopení a kontinuity. Jestliže se zasazujeme za dodržování
lidských a občanských práv, pak se to nedílně týká i znovuoživování historické paměti a v posledku i rekonstrukce dějinné zkušenosti jako takové. Vždyť lidská a občanská práva byla sama formulována v dějinném
procesu a bez živého vztahu k dějinám, bez porozumění jejich smyslu je
uplatňování těchto práv pouhou hrou, často dokonce škodlivou a nebezpečnou hrou.
Lidská občanská práva se týkají člověka jako bytosti, jejíž existence
se nevyČerpává pouhým okamžitým prožíváním a která žije v pospolitosti bytostí sobě podobných. Proto také nepokládáme zápas za prosazení těchto práv za marný, i kdyby jeho zjevné úspěchy byly sebeskromnější. Pokud bude navzdory všem železným oponám, informačním vakuům, cenzurám a ideologickým propagandám zaznívat hlas odpovědného lidského společenství, pokud bude předávána a obrozována paměť
velkých humanitních ideálů, potud bude restituce těchto práv věcí sice
obtížnou, stále však ještě možnou.
Avšak dějiny nejsou nějakým pohodlným katalogem ideálů, nýbrž
pralesem různorodých skutečností, jímž nás mohou ke skrytým pramenům a plodům vést jen příslušní odborníci. Proto je zápas o právo na dějiny v tom užším slova smyslu nanejvýš naléhavý. Zajisté existuje celá řada historiků, kteří raději obětovali svůj oficiální statut (a tím i jakoukoli
možnost tuzemské publikace) než svou profesionální čest a pokračují ve
své vědecké práci za ztížených podmínek a pro víceméně omezený
okruh přátel. Historikové v exilu zajisté konají nesmírně záslužnou práci
pro zachování a prohloubení historické paměti našeho národa. Jedněm i
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druhým je však přístup do pralesa historie nesmírně ztěžován a hlavně
obyčejný československý občan má jen zřídkakdy možnost zjednat si je
za průvodce. Existuje také několik poctivých historiků (ale ubývá jich ze
dne na den), kteří ještě smějí oficiálně publikovat, avšak jen za tu cenu,
že je jim dovoleno vstoupit pouze do odlehlých, přesně vymezených
koutů pralesa, které moc pokládá za nevýznamné.
Drtivá většina občanů je tedy nedobrovolně odkázána na oficiální
tradování dějin v té podobě, v jaké se s nimi setkává od odborných publikací až po školní učebnice či historizující beletrii. A manipulace s dějinami je v této zemi neomezená. Porovnáme-li naši situaci se situací v
okolních státech, jsme na tom patrně nejhůře. Není snad jediného období našich dějin, jediného závažného fenoménu kulturního či společenského, které by nebyly podávány zkresleně a falešně a ostouzeny či
glorifikovány podle momentálních potřeb moci. A stále více období je
prostě zahalováno mlčením. Nikoli strůjcem, zajisté však jedním z
hlavních vykonavatelů je i dnešní československá historiografie, a to jak
její instituce, tak lidé, kteří v nich pracují. Proto se pokoušíme podat alespoň kusou zprávu o jejím současném stavu, jsouce si vědomi, že bez zásadní nápravy ve věcech obecných není možná ani náprava na tomto poli, zdánlivě tak okrajovém a přece tak významném právě pro budoucnost
našich národů.
Bohužel nedisponujeme dostatečně podrobnými údaji o slovenské
historiografii, takže jsme v následujících rozborech nuceni jednostranně
vycházet ze stavu historiografie české. Dostupné informace a hlavně
zhodnocení oficiálně publikovaných prací slovenských historiků nás
však vedou k závěrům, že situace - snad až na mírnější průběh »konsolidace« a o málo lepší přístup k zahraniční literatuře a vědeckým stykům je zde obdobná, to jest naprosto katastrofická. Jeden jediný příklad za
všechny: Jozef Jablonický, přední (funkcí i erudicí) slovenský marxistický historik, který dokonce bez nesnází prošel sítí konsolidačních
prověrek. V polovině sedmdesátých let se však dopustil hned dvou
smrtelných hříchů: odmítl nabídku, aby se stal (se svým mezinárodním
věhlasem a styky) agentem československé rozvědky, a na svém vlastním
poli (nejnovější dějiny) studoval s přílišnou vědeckou svědomitostí skutečnosti, nepohodlné některým z představitelů současné moci. Z toho důvodu mu byla oficiální vědecká práce zcela znemožněna, jako člověk je
již řadu let perzekvován s vynalézavou rafinovaností (na Slovensku drží
pravděpodobně prim co do počtu domovních prohlídek i co do množství
odňaté literatury a odborné dokumentace).
Instituce
Jelikož hlavní historické instituce, vědecké ústavy, archívy, muzea zůstávají a vládne v nich stále jakýsi provoz, mohl by náhodný pozorovatel
soudit, že se v naší historiografii nic nezměnilo, že to jsou stále místa,
kde se pečuje o to, aby byla uchována dějinná paměť této země, rozvíjena
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historická bádáni a vědecky formulována historická zkušenost našeho
státu a našich národů z hlediska potřeb a otázek přítomnosti. Tak jako
tomu bylo od vzniku těchto institucí...
Pokusíme se ukázat, že by nebylo nic klamnějšího než takový soud,
že se v české historiografii změnilo mnohé či dokonce vše a že dnešní
stav lze označit za tragický.
Začněme archívy. Jejich organizace, úroveň a uspořádání jsou v celoevropském měřítku velmi dobré. Velmi mnoho však záleží na odborných
kvalitách jednotlivých archivářů - a trend, daný měřítky pro jejich výběr
i pro hodnocení jejich práce, je zřetelně sestupný. Přístup k materiálům
je u nás de iure omezen v podstatě stejně jako na Západě. Je totiž třeba
rozlišovat archiválie do r. 1918 a po tomto roce. Do r. 1918 jsou archiválie přístupné prakticky každému, kdo se vykáže občanstvím republiky,
zatímco materiály po r. 1918 vydává archivář podle vlastního uvážení a
své případné odmítnutí nemusí nijak zdůvodňovat. Tak je otevřen prostor pro libovůli, v mnoha případech však jen zdánlivou, protože pečlivě
instruovanou ze strany moci (ne nadarmo spadají u nás všechny archívy
pod správu ministerstva vnitra!). Jinou záležitostí je oficiální zpřístupnění fondů, obsahujících materiály k politickým dějinám první republiky
a samozřejmě k období poválečnému, k dějinám po r. 1948 apod. Zde
jsou archívy zásadně nepřístupné veřejnosti a můžeme se právem
domnívat, že mnohé dokumenty byly již zničeny. Dále je třeba uvést, že
do Archivu Kanceláře prezidenta republiky je přístup umožněn pouze
na zvláštní žádost. Tento Archív obsahuje i bývalý tzv. hradní archív s
množstvím cenného hisotrického materiálu, například k dějinám 17.
století, který se tímto správním zařazením stal prakticky nedostupným.
V minulosti byly archívy vždy také vědeckými institucemi a jejich
pracovníci aktivně vědecky pracovali. Tak tomu dnes již vůbec není.
Pracovníci archívů fondy pouze spravují, vědecká práce se u nich nejen
nepředpokládá, ale byla by čímsi podezřelým. V souvislosti s trendem
stále většího uzavírání a znepřístupňování materiálů musíme konstatovat, že archívy postupně přestávají plnit svou funkci. Na to úzce navazuje problém velkých edic dokumentů z naší minulosti. Základní ediční řady, zahájené namnoze ještě před vznikem samostatného československého státu, přestaly po druhé světové válce existovat nebo zvolna zanikají dodnes. Sněmy české byly ukončeny za první republiky a od té doby
v chybějících částech nedoplněny. Archív český, na němž by bylo možné
pracovat neustále, zůstal netknutý, v řadě Codex diplomaticus et epistolaris regni bohemiae, založené r. 1904 Gustavem Friedrichem, vyšlo po
válce šest svazků, práce pouhých dvou badatelů. A tak by bylo možné
pokračovat dále ... Výjimkou ze žalostné situace v ediční Činnosti nejsou
ani pětisvazková Documenta belli tricenale, protože v tomto případě
připadá rozhodující zásluha na dokončení edice německému nakladatelství, respektive penále, jež hrozilo z prodlení. Ještě horší je stav ediční
činnosti pro novější období. Jediným edičním podnikem je totiž jeden
svazek dokumentů k poddanskému povstání r. 1775, vyšlý k dvoustému
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výročí události. Pro století 19. a 20. vědecké edice chybějí vůbec, nejsou
ostatně k dispozici ani základní chrestomatie. A to u nás existují vedle
archívů velké vědecké historické ústavy, které mají v základním popisu
práce mimo jiné také ediční činnost!
Podívejme se nyní, jak pracují tyto ústavy. Naší hlavní vědeckou institucí v oboru historiografie je Historický ústav ČSAV, který má dnes asi
sto zaměstnanců. Pokusíme se však dále ukázat, že výzkum národních a
světových dějin je zde deformován a zničen do té míry, že lze právem
mluvit o karikatuře na historiografii. Už na první pohled je patrná ohromující neplodnost této instituce, nemožnost, aby se v jejích zdech zrodila nějaká závažnější historická práce, která by zaujala naši veřejnost.
Státní plán výzkumu se v Historickém ústavu neplní již dvanáct let, za tu
dobu již ovšem ústav pohltil desítky miliónů korun. Pro spravedlnost dodejme, že ve stejné či velice podobné situaci se nachází celá řada akademických ústavů, například Filosofický, Ekonomický, Orientální atd.
Jsou to velké, nákladné a společensky naprosto neužitečné instituce, jaké mohou existovat jen v tomto systému.
Obecně lze říci, že se v naší historiografii stále stupňuje trend, spočívající v potlačování historie před r. 1918, v preferování prací o moderních dějinách, kde zas ovšem buď chybějí kvalifikovaní autoři nebo
jsou práce podrobeny takovému ideologickému tlaku, že jsou prakticky
znehodnoceny. Například dějinami středověku se Historický ústav
ČSAV nezabývá a bádání o této epoše se redukuje pouze na tzv. krizi
feudalismu. Proto má oddělení starších českých dějin, které má pokrýt
české dějiny až do r. 1948, pouze devět odborných zaměstnanců, zatímco oddělení dějin přírodních věd, které do Historického ústavu vlastně
vůbec nepatří, jich má čtrnáct. Jediným souvislým zpracováním českých
dějin je v posledních desetiletích tzv. Přehled čs. dějin. První dva svazky
jsou relativně dobré, přes nekvalifikované zásahy ředitele ústavu, rukopisy dalších svazků však nejsou a kromě třetího svazku pravděpodobně
nebudou dokončeny. Obecné dějiny nejsou v ústavu vůbec zpracovávány, pouze jako dějiny vybraných ideologických trendů, přičemž jsou do
r. 1918 důsledně preferovány hospodářské dějiny. Tyto hospodářské dějiny jsou ovšem zpracovávány podle tak primitivních metodologických
schémat, že jsou zcela vytrženy ze souvislostí s dějinami kultury a sociálních vztahů, s vývojem symbolických systémů obecně atd. V naší historiografii totiž vůbec neexistuje interdisciplinární výzkum. To, co je
dnes samozřejmé a běžné ve světové historiografii, je pro naše historiky
neuskutečnitelným snem.
Nespolupracují s ekonomy, sociology, psychology, kulturními antropology, s nikým. To je ovšem jen jeden aspekt naprosté duchovní izolace
Historického ústavu a dalších vědeckých institucí u nás! Téměř neexistují kontakty se západní historiografií, českoslovenští historikové se nezúčastňují sympozií, kongresů, nepublikují - až na nepatrné výjimky na Západě své články a knihy. Dnešní historik nejenže nemůže zajet do
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rakouského archívu, přestože jsme měli do r. 1918 s Rakouskem společné dějiny, ale nemůže si většinou ani opatřit novinky světové literatury.
Dnes se již stává problémem i prosadit překlad nějaké kvalitní sovětské
historické práce.
Izolace od západní Evropy je pak doplněna izolací od našich nejbližších sousedů. Naše historiografie vůbec nezná pojem střední Evropy
a jejích společných dějin politických, sociálních a kulturních. Nikdo
nezkoumá vztahy historie našich zemí k dějinám polským, maďarským
nebo německým. Jako bychom nežili v jednom geografickém prostoru,
jako by se naše dějiny po staletí úzce neprohnaly ve všech oblastech. Je
vůbec možné, aby někdo vážně zkoumal dějiny Čech a Moravy a tvářil
se, že vztah Čechů a Němců v těchto dějinách není žádným problémem?
Není pak divu, že naše historiografie vypadá vedle sovětské, polské nebo
německé zoufale strnule a neaktuálně. Vždyť také český historik nemá v
r. 1984 k dispozici ani základní bibliografickou příručku (ačkoli Akademie má k tomuto účelu speciální oddělení). V důsledku osobních perzekucí přestala totiž vycházet. Tím se dostáváme k lidským a morálním
problémům naší historiografie.
Lidé ...
Bez nadsázky lze říci, že v dnešní oficiální historiografii nejsou žádné
velké osobnosti, které by svým dílem sehrávaly v jakémkoliv ohledu významnější úlohu. Máme sice několik odborně fundovaných historiků, ať
již v Historickém ústavu nebo na Filozofické fakultě UK, kteří jsou
schopni napsat zajímavou práci; i ti však - ať již z opatrnosti nebo z nutnosti - většinou zůstávají daleko za tím, co by bylo možné od nich očekávat, rozmělňujíce své schopnosti na okrajových tématech a vyhýbajíce
se jakémukoli koncepčnějšímu přístupu. Z historiků, kteří »přežili« konsolidaci, byla například v Historickém ústavu většina nucena změnit své
zaměření, přejít na jinou problematiku, vzdát se svých pracovních plánů.
Mnozí pak raději rezignovali. Vědecké ústavy, speciálně společenskovědní, jsou u nás ovládány jako nějaká feudální obročí svými řediteli,
kteří v nich většinou nastolili atmosféru strachu, nedůvěry, pokrytectví,
atmosféru, která má velký podíl na oné tvůrčí neplodnosti, o níž jsme se
výše zmínili. Zájem na skutečném rozvoji vědního oboru nemá nakonec
téměř nikdo.
Nebudeme opakovat známá fakta o rozsáhlé perzekuci českých historiků v období normalizace. Škody, které byly způsobeny naší historiografii, byly nesmírné a oficiální věda se z nich pravděpodobně dlouho
nevzpamatuje. Mnohdy se však zapomíná, že snad ještě větší škody jsou
páchány i nadále a systematicky, ač jistě méně viditelně a veřejně. Perzekuce, o níž tu mluvíme, probíhá vskrytu a jsou při ní obětováni a vědecky
likvidováni především mladí lidé, kteří ani neměli čas se vypracovat v
osobnosti-historiky a jsou veřejnosti zcela neznámí. Jde o mladou generaci historiků, kteří přišli do vědeckých institucí na počátku sedmdesá304

tých let. V naprosté většině byli odstraněni, protože nesledovali dost
horlivě likvidátorskou politiku svých vedoucích. Druhá generace přišla
do institucí po r. 1975 a z ní je již značná část ochotna se podílet na pozvolném zániku historiografie. Stále však platí pravidlo, že čím větší kdo
projeví samostatnost v myšlení, čím větší tvůrčí schopnosti, tím rychleji
si podpisuje nad sebou ortel. A nemusí jít o žádné velké věci. Jako příklad aktuální perzekuce můžeme uvést postup našich mocenských orgánů proti Historickému klubu. Tento klub, existující od první republiky,
patří dnes pod Národní muzeum. V jeho rámci se pořádají občasné odborné historiografické přednášky. Problém spočívá v tom, že si uchovává
jistou minimální autonomii, totiž že přednášky a účast na nich nepodléhají dosti důkladné manipulaci ze strany moci. Proto jsou v současné době členové klubu, pracující ve vědeckých institucích, nuceni podepisovat
prohlášení, že nesouhlasí, aby se přednášek zúčastňovali lidé, mající
vztah k Chartě 77.
Takto manipulovaná současnost nemůže mít pochopitelně žádný
vztah k tradici, k tradici české historiografie, k odkazu významných českých historiků, kteří často přímo ovlivňovali dějiny tohoto národa a státu. Snad ještě v žádném období českých dějin se moc nechovala tak
nepřátelsky k historikům a jejich dílům, k české historii. Ve všem vládne
zlom, diskontinuita, přerušení všech přirozených vazeb. Všechno, co
kdy bylo o naší minulosti napsáno, všechny diskuse o pojetí a smyslu
českých dějin upadly či upadají v zapomenutí. I pouhé dějiny historiografie, jaké v sedmdesátých letech napsal nedávno zesnulý historik F.
Kutnar, byly na oficiálních místech přijaty s nelibostí a dnes jsou na indexu. Nevycházejí žádné práce Palackého, Pekaře, Šusty, Krofty, Novotného, Chaloupeckého, Urbánka, Bartoše, Slavíka, Kalisty. Tak bychom
mohli pokračovat v dlouhém seznamu těch, kdo byli »odsouzeni« k
mlčení - namnoze řadu desetiletí po své smrti.
Pojetí dějin ...
Nenavazuje-li naše současná historiografie na žádnou tradici, nezamýšlí-li se nad velkými problémy českých dějin, jak to činily celé generace našich nejlepších historiků, není to pouze proto, že by pokládala dosavadní tradice za reakční a stavěla proti nim své pojetí. Současná historiografie totiž nemá v podstatě o čem přemýšlet. Dostala se svým
vnitřním rozpadem do slepé uličky: nemá dnes žádnou jednotnou koncepci, ať již národních nebo světových dějin, žádná oficiální instituce
dnes například n e n í schopna zpracovat synteticky nějaké historické období, ať již z dvacátého století nebo středověku. Jejím základním problémem je naprostá metodologická sterilita, která jí znemožňuje jakkoli se
hnout z místa. Někdo by mohl namítnout, jak je to možné, když se naše
historiografie řídí marxistickou metodologií, přičemž marxismus sám je
směrem výrazně historizujícím. Ano, i řada historiografických škol na
Západě se přiznává k marxistické inspiraci a jsou to často školy vyni305

kající. Naše historiografie však zřejmě pochopila marxismus jako cestu
mimo dějiny, jako útěk od dějin. Jestliže tvrdošíjně setrvává u představy
»historie« jako neosobní ideje, vybavené několika apriorními zákonitostmi, a stále zavírá oči před významem kultury, náboženství a především svobodné lidské dějinné subjektivity, pak opravdu nemůže nikdy
pochopit dějiny jinak než jako snůšku špatných ilustrací takové představy (retušování a falšování těchto »špatných« ilustrací se docela samozřejmě stane jejím hlavním metodologickým principem). Dějiny bez
člověka i bez Boha přirozeně nemohou mít žádný smysl - nesmíme se tedy divit, že tradiční spor o smysl českých dějin naší historiografii nic
neříká. Viděl-li např. Masaryk smysl českých dějin v humanismu a Pekař
v náboženství, dnešní historici v Akademii vůbec nevědí, že by se na nějaký smysl dějin měli ptát.
Jak tedy vypadá pojetí českých dějin v současné historiografii?
Jedním z hlavních prvků tohoto pojetí je antikřesťanský a anticírkevní
postoj. Katolická církev, která měla v českých dějinách fundamentální
význam až po novověk, tj. po osmnácté století, je pro nynější českou
historiografii jednoznačně a za všech okolností retardačním činitelem,
vždy hrála potlačovatelskou roli, protože byla pouze velkým feudálem a
ničím jiným. Do husitství naše historiografie nesleduje vývoj kultury,
protože jejím hlavním nositelem byla církev, ale ani vývoj sociálních
vztahů a mentality, protože i ty církev, resp. křesťanství výrazně formovalo. Dějiny jsou stereotypně redukovány na základní fakta z politických dějin a na vývoj ekonomiky, přičemž je jasné, že ani jedno, ani
druhé nelze bez náboženství a kultury pochopit. Vždyť je známo, že středověký Český stát vznikl v souvislosti s přijetím křesťanství, že řada světců, uctívaných po celá staletí (sv. Václav, Vojtěch, Prokop, Jan Nepomucký), byla centry, okolo nichž se organizoval a rozvíjel národní život
politický a kulturní. Křesťanství a církev nás vždy spojovaly s dějinami
Evropy. Současnou historiografii však zajímá teprve tzv. první krize feudalismu, husitská revoluce. To je také první období, kdy začíná věnovat
pozornost duchovním a kulturním jevům. Ovšem v jaké podobě! Již od
padesátých let bylo vynaloženo mnoho úsilí najít v husitství něco, co v
něm nikdy nebylo, co by však vyhovovalo ideologickým schématům:
prvky raného kapitalismu či projevy nějaké kulturotvorné energie národa, údajný český demokratismus atd. V pojetí hustitství se koncentrovaným způsobem projevují všechny iluze a omyly naší historiografie.
Dalším obdobím, kterému je věnována opět pozornost, je šestnácté a
sedmnácté století, protože zde se odehrával zápas určité části Čech a
Moravy s Habsburky. Habsburkové jsou dalším strašidlem české historiografie. Vždy negativní, vždy reakční. V soudobé oficiální historiografii
nemáme jedinou seriózní práci o této dynastii českých králů a jediné
pravdivější zhodnocení jejich významu pro naše a evropské dějiny. Odtud také naprosté mlčení o české šlechtě a její dějinné úloze. Konflikt s
Habsburky v šestnáctém a sedmnáctém století je zpracován na rovině
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politických události a ekonomického vývoje, zcela však chybí analýza
náboženských a národnostních poměrů. Zde vládnou dodnes neuvěřitelné mýty. Třicetiletou válkou jakoby pro naši historiografii skončily
české dějiny. O sedmnáctém a osmnáctém století nemáme jedinou syntetickou práci, první knihy se objevují až o devatenáctém století, přesněji o
jeho druhé polovině. Jen o sociálních, kulturních a vědeckých poměrech
této doby existuje několik poměrně zasvěcených prací. Dluh historiografie vůči dalším obdobím českých dějin nebudeme ani rozebírat, protože
vznik první republiky na tom není lépe než baroko a o odboji za 2. světové války bylo v posledních desetiletích vymyšleno tolik legend, bezostyšně glorifikujících stoupence budoucí moci a stejně bezostyšně difamujících její odpůrce, přičemž ti přeživší obyčejně prodělali několikeré
přeřazování z jedné kategorie do druhé, až člověk žasne nad pestrostí a
přizpůsobivou pohotovostí národní fantazie. Se seriózní historiografií to
však má opravdu málo společného.
V podstatě je možné konstatovat, že o politických dějinách tohoto
státu od r. 1918 až po dnešek nebylo napsáno nic pravdivého, respektive,
že o klíčových událostech se nesmí psát vůbec. Jak jsme již uvedli, nejsou
k tomuto období k dispozici archívy, není možné si volně vypůjčit knihy
nebo časopisy. Důvod spočívá v tom, že tato nedávná minulost leží, jak
bychom řekli, v zájmové sféře jedné politické strany. Vůbec celý stav
současné české historiografie svědčí jasně o tom, že v budoucnu se již
nikdy nesmí připustit, aby veřejné instituce, jakými jsou například historické vědecké instituce, jež by měly patřit celému národu, byly používány ku prospěchu jedné filosofie, jednoho politického názoru. Naše historiografie prokázala, že právě pod touto vlajkou se stala národu naprosto nepotřebnou a zbytečnou, stala se sídlem mravního a historického
nihilismu.
Katastrofičnost situace československé historiografie respektive dějinné paměti vůbec je zřejmá, vážnost nebezpečí pro bezprostřední budoucnost našeho národního společenství může odborník i laik přehlédnout opravdu jen z moci úřední.
Nepochybně se však najdou mnozí, kdo budou pokládat předložený
rozbor za neúplný či nevyvážený, kdo budou odlišně definovat základní
příčiny současné krize a navrhovat jiné cesty k nápravě. Ztracená vážnost historiografie, ztracený poměr k dějinám, nemohou být obnoveny
jinak než poctivou konfrontací rozdílných stanovisek: vítáme proto každý vážný hlas, ať již jednotlivce či skupiny k danému problému a podle
svých možností jej zveřejníme stejným způsobem.
V Praze, 20. května 1984
dr. Václav Benda
mluvčí Charty 77

Jiří Ruml
mluvčí Charty 77

Jana Sternová
mluvčí Charty 77
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Svědectví

POTÍŽE S PAPEŽSKÝM POZVÁNÍM O

V roce 1985 se katoličtí věřící v ČSSR chystají oslavit 1100. výročí smrti svatého Metoděje, který stojí u počátků křesťanství a kultury Čechů i Slováků. V rámci příprav na toto
významné jubileum poslal pražský arcibiskup František kardinál Tomášek dopis papeži
Janu Pavlu II., v němž ho pozval k návštěvě ČSSR v příštím roce, aby společně s českými i
slovenskými věřícími oslavil toto výročí. Na základě toho vznikla spontánní podpisová
akce, při níž katoličtí věřící podpisovali archy, adresované papeži, s krátkým textem: »Svatý otče, prosíme Vás, přijeďte do Československa!« Význam uvedené akce spočívá v tom,
že si věřící v ČSSR uvědomí více svoji jednotu, viditelně ztělesněnou v papežově osobě.
Jan Pavel II. je zároveň symbolem opravdového úsilí po hlubším chápání života člověka
dneška, nasloucháním jeho potřebám a respektováním a prohlubováním jeho nezadatelných práv. V tomto smyslu si získal v ČSSR sympatie i mnoha nevěřících.
StB začala vyvíjet na některé ordináře diecézí nátlak, aby se od této akce distancovali,
příp. proti ní veřejně vystoupili. Ti, kdo se nějakým způsobem zúčastnili akce a o nichž se
to policie dozvěděla, byli podrobeni výslechům a zastrašování. Policie se dopustila v několika případech i fyzického násilí. V Kmetově, okres Nové Zámky, byli zadrženi tři mladí
katolíci Jozef Juráček, Ota Švec a Jozef Sádovský. Byli předvedeni na MO VB ve Velké
Mani. Výslechy prováděli major Bence, poručík Szabo, poručík Toman a další. Vyslýchaní
se odmítli vyjádřit k opakovaným dotazům, kde se nacházejí podpisové archy. Policisté
přitom udeřili Otu Švece a Jozefa Sádovského, jehož výslech trval od 18 do 22 hod,, průběžně bili, kopali a nadávali mu. Křičeli na vyslýchané, že chtějí přivodit polské události a
opakování roku 1968,
26. 3. zabavila StB 401etému dělníkovi Martinu Stierankovi z Hruštína, okres Dolný
Kubín, archy s asi 1000 podpisy. 31. 3. byl předveden na Okresní oddělení VB v Dolním
Kubíně, kde ho StB vyšetřovala až do nočních hodin, přičemž ho jeden vyslýchající surově bil obuškem do chodidel. Po propuštění se StB vůbec nestarala, jak se Martin Stieranka
dostane v noci domů.
V Trenčfně a v Brně proběhly výslechy, při nichž StB tvrdila, že tato akce naplňuje
skutkovou podstatu trestného činu pobuřování podle § 100 tr. z.
Výslechy byly i v České Třebové a okolí: rodina Šplouchalová z Opatova (3 malé děti,
nejmladší postižené slepé a hluché). Rodiče byli brutálně odvezeni na výslech a děti ponechány bez dozoru od 16 do 24 hod. Výslech se týkal podpisů k návštěvě Svatého otce.
Výpravčí ze Svitav byl vyslýchán 3 hodiny též kvůli podpisům. Učitelka Novotná z
České Třebové byla vyslýchána. Přiznala se, že se podepsala a komu podpis předala.
Cecilie Kotýzová z České Třebové, invalidní, posílá pravidelně balíčky do Indie Matce
Tereze. Byla vyslýchána, proč to dělá, to prý není pravda, že je v Indii hlad, oni to prý nepotřebují, Cecilie vytáhla fotografie s Matkou Terezou a ubohými hladovými dětmi. Začli
se vyptávat, co je to za »jepťuchu«. Vyslýchanájim sdělila, že je to nositelka Nobelovy ceny. Oni na to, že se tím prý jistě obohacuje. A( už ty balíky neposílá.
(') Pro úsporu místa a tiskařské černě uvádíme jen všeobecně, že texty obsažené v oddílu »Svědectví« jsou vesměs převzaly s patřičnou vděčnosti ze samizdatových časopisů Informace o
Chartě a Informace o církvi.
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Všichni vyslýchaní kvůli podpisům, žádajícím návštěvu Svatého otce, museli podepsat, že se s nimi slušně zacházelo a že vše, co řekli, se zakládá na pravdě.
Navzdory všem obtížím podepsalo text více než 17.000 lidí z celého Československa.

KARDINÁL TOMÁŠEK OZNAMUJE POZVÁNI

Úřad předsednictva vlády ČSSR
nábřeží kpt. Jaroše 4
125 09 Praha 025

V Praze, dne 11. dubna 1984

Považuji za svou povinnost Vás informovat, že již delší dobu dostávám žádosti od kněží a věřících, abych jejich jménem pozval Svatého otce k nám, a to na
rok 1985, kdy tomu bude 1100 let od smrti svatého Metoděje.
Delší dobu jsem na to nereagoval. Proto se začalo s podpisovou akcí. Velké
množství podpisů, a to za krátkou dobu, ukázalo, že je to přání nejen jednotlivců,
ale spontánní projev našeho věřícího lidu.
Proto jsem je ujistil, že pozvání Svatému otci pošlu, a zároveň jsem je požádal, aby svou podpisovou akci zastavili.
Nyní jsem toto pozvání Svatému otci poslal s tím, že může využít své očekávané návštěvy v Jugoslávii v roce 1985 k tomu, aby u příležitosti našeho velkého
jubilea aspoň na jeden den nás navštívil na Velehradě. Jakmile dostanu odpověď,
budu Vás ihned informovat.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
Na vědomí: Ing. Vladimír Janků, vedoucí Federálního sekretáriatu pro věci církevní při
předsednictvu vlády
Sekretariát pro věci církevní při ministerstvu kultury ČSR
* * *

PAPEŽ ODPOVÍDÁ

Panu kardinálovi
FRANTIŠKU TOMÁŠKOVI

arcibiskupovi pražskému
Dopisem ze dne 8. února t.r. Vaše nejdůstojnější Eminence měla péči informovat mě, že příští rok katolická církev v Československu oslaví 1.100. výročí
smrti svatého Metoděje, apoštola Slovanů, pohřbeného na Moravě.
Současně Vaše Eminence mi poslala vřelé pozvání k oslavení takového jubilea spolu s církví tohoto národa s připojením, že se věřící Československa vroucně modlí k Pánu, aby nástupce Petra mohl osobně předsedat slavnostem, připojit
se tak k radosti biskupů, kléru a věřících a utvrdit všechny ve víře, přinesené jim
velkým apoštolem Metodějem.
Děkuji velmi srdečně Vaší nejdůstojnější Eminenci, stejně jako tisícům věřících, kteří se připojili k vroucímu pozvání. Jako pastýř všeobecné církve hluboce pociťuji touhu je přijmout, tím více, že jde o vzpomínku na hlavního apoštola,
který nám Slovanům přinesl neocenitelný dar víry.
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Jestliže to okolnosti dovolí, velmi rád přijdu k osobnímu předsedání oslav tak
šťastné události. S radostí posílám Vaší Eminenci zvláštní apoštolské požehnání,
které rozšiřuji na všechny njd. biskupy a ordináře, na kněze, na řeholníky a řeholnice, na bohoslovce a všechny věřící tohoto mně tak drahého národa.
Z Vatikánu, 1. května 1984
JAN PAVEL I I .

CÍRKEV A REŽIM
REPRESE PROTI KATOLÍKŮM V UPLYNULÝCH LETECH

(Zachyceny případy represe asi tak od roku 1979, pokud se nám je podařilo zaregistroval,
není to však úplné.)
I) V letech 1979-1981 byla trestně stíhána a posléze odsouzena řada katolíků, údajně
podle § 118/1 tr.z. za nedovolené výdělečné podnikání. Ve skutečnosti však šlo o vydávání
a šíření náboženské literatury, která v nejmenším nemela protistátní charakter. Ve výpovědi obžalovaní konsultovali, že jejich činnost nejen nebyla výdělečná, ale právě naopak,
že bylo potřeba často dotovat z vlastní kapsy. Přesto však byli souzeni podle § 118/1 tr.z.,
aby byl skryt pravý důvod odsouzení a případ měl ráz hospodářské trestné činnosti.
P. František Lízna, 11.8.1941, Velké Opatovice 175, duchovní bez stát. souhlasu, vézněn
od 10.9.1979 do počátku ledna 1980, odsouzen 29.9.1981 Okresním soudem v Olomouci.
21.1.1982 odsouzen k dalšímu trestu za údajnou trestnou činnost podle § 112 tr.z., tj. poškozování z^jmů republiky v zahraničí (informoval 2 německé kněze o situaci věncích u nás). Z výkonu trestu se vrátil teprve v červnu 1983.
P. Rudolf Smaliet, 11.5.1950, Olomouc, Janáčkova 4, duchovní bez stát. souhlasu. Ve
vazbě od 10.9.1979 do začátku ledna 1980, odsouzen ve stejném procesu jako P. Lízna ke
2 rokům vězení. Trest nastoupil v dubnu 1982, koncem listopadu téhož roku podmíněně
propuštěn. Zbytek trestu změněn na podmíněný s tříletou lhůtou.
Začátkem roku 1984 si jej zavolal biskup Vrana a sliboval mu státní souhlas k duchovenské činnosti pod podmínkou,
že vstoupí do P a c e m in terris. Přitom mu vyhrožoval,
že
neudélá-li
to, souhlas hned tak
nedostane.

Jostf Adámek, 27.8.1914, Brno, nám. Míru 2, důchodce, ve vazbě od 10.9.1979 do
začátku ledna 1980. Odsouzen ve stejném procesu, byl vězněn, přestože je nemocen.
Jostf Vlček, 6.6.1920, Olomouc, Černochova 7, dělník, ve vazbě od 10.9.1979 do
začátku ledna 1980, odsouzen ve stejném procesu.
Jan Krumpholc, 3.6.1927, Rudikov 43, okres Olomouc, ve vazbě od 10.9.1979 do
začátku ledna 1980. Odsouzen ve stejném procesu.
Svatopluk Krumpholc, stihán na svobodě ve stejné věci jako jeho otec Jan Krumpholc.
Jostif Brtník (bližší údíýe nemáme), trestně stíhán ve stejné věci jako výše jmenovaní.
dr. Měčislav Razík (bližší údiýe nemáme), trestně stíhán v téže věci.
Podrobné informace o tomto případu jsou ve sděleních VONSu (Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných) č. 135, 159, 273.
II) Nejčastějším obviněním vzneseným proti věřícím (zvláště pak kněžím) bývá údajné pomšeni § 178 tr.z., tj. maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. § 178 praví: »Kdo v úmyslu mařit nebo ztěžovat výkon dozoru nad církvemi nebo
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náboženskými společnostmi poruší ustanovení o hospodářském (zdůrazněno námi) zabezpečení církví nebo náboženských společností, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.« V praxi se však pod § 178 zahrnuje jakákoliv
náboženská aktivita - duchovních i laiků - našemu zřízení nemilá. Tak třeba kněz bez
státního souhlasuje obžalován za to, že sloužil v soukromém bytě mši. Kněz, třebaže má
státní souhlas, je obžalován za to, že vyučoval na faře či v soukromém bytě náboženství.
Katoličtí laici jsou obžalováni a souzeni za to, že se ve vlastním bytě společně s přáteli
modlili a četli Písmo svaté (viz případ Jiřího Šnajdra a Jana Mokrého z konce minulého
roku). Jsme dnes v takové situaci, že na základě takového výkladu § 178 může být obžalován každý křesťan, který žije podle svého přesvědčení.
P. dr. Josef Zvěřina, 3.5.1913, Praha 5, Pravoúhlá 45, kněz bez stát. souhlasu, trestné
stíhán od 10.9.1979 v souvislosti se souzenými pro údajné porušen! § 118/1 tr.z. (viz výše).
Rovněž obžalován pro údajné porušení § 178 tr.z. Trestní stíhání zastaveno v roce 1980.
Nicméně represe proti P. Zvěřinoví pokračují:
- Dne 23.2.1983 mu byla usnesením Městského soudu v Praze zabavena teologická
literatura, mj. i encyklika Redemptor Hominis.
- Ve druhé polovině minulého roku byla proti němu rozpoutána nenávistná pomlouvačná kampaň v našich sdělovacích prostředcích v souvislosti s dopisem, kterým reagoval
na televizní program z 15.6.1983 o situaci církve u nás a který adresoval řediteli SCÚ
ing. Vlad. Janků.
(Sdělení VONSu č. 135, 147)
(Informace

o církvi, ročník 1983, č. 10, 11)

ing. Jiří Kaplan, 2.8.1925, Praha 6, Českomalínská 47/423, zam. Ústředí vědeckých,
technických a ekonomických informací, vězněn asi 96 hodin od 10.9.1979 v souvislosti s
výše jmenovaným obviněním podle § 118, a pak od 12.10.1979 do 22.12.1979 pro údtyné
porušení § 178.
(Sdělení VONSu č. 147)
P. Vojtěch Srna, 30.1.1932, Podolí č. 1, okres Brno-venkov, duchovní n topič, odsouzen v létě 1979 k 12 měsícům odnětí svobody podmíněně odloženým na 3 roky n 3-lelému
zákazu duchovenské činnosti.
(Sdělení VONSu č. 31, 63, 81, 101, 105, 110, 123)
Miloslav Sváček, 2.2.1941, Penčice č. 16, okres Přerov, vedoucí zemědělského stavebního družstva Přerov, odsouzen ve stejném procesu jako P. Srna k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců s odkladem na 3 roky.
(Viz sdělení VONSu jako u P. Srny)
P. Jan Josef Bárta, františkán, duchovní bez stát. souhlasu, při odvolacím řízení dne
21.7.1982 u Krajského soudu v Ústí nad Labem odsouzen na 1 rok nepodmíněně.
Zemřel 9.12.1982.
P. MUDr. Ladislav Trojan, duchovní bez stát. souhlasu. V procesu s P. Bártou odsouzen k 15 měsícům podmíněně na 3 roky.
(Sdělení VONSu 221, 234)
P. Josef Dolista, 20.3.1954, Kostelní 18, Mělník, kaplan tamtéž. Od velikonoc 1982
trestně stíhán na svobodě (§ 178). 4.5.1983 mělo být hlavní líčení u OS v Mělníce. Tentýž
den mu bylo telegramem sděleno, že soud se konat nebude.
(Sdělení VONSu č. 325)
P. Jaroslav Duka, dominikán, duchovní bez stát. souhlasu, zatčen v srpnu 1981 v Plzni,
v prosinci 1981 odsouzen na 15 měsíců za to, že sloužil soukromě mši a uděloval svátosti.
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Sestra Božena Duchoňová, dominikánka, byla 30.11.1982 odsouzena k trestu odnětí
svobody na 2 roky s podmínkou na 4 roky.
P. Josef Kordík, duchovní bez stát. souhlasu, odsouzen v září 1981 v Lounech podmíněně za to, že pokračoval ve své duchovenské činnosti, protože mu odnětí stát. souhlasu
nebylo sděleno zákonitým postupem.
P. Radím Hložánka, administrátor farního úřadu v Hoštce, vikariát Lioměřice, odsouzen 30.3.1982 Okresním soudem v Litoměřicích k trestu 20 měsíců nepodmíněně a k 5 letému zákazu duchovenské činnosti.
P. Gabriel Povala, při odvolacím řízení v Banské Bystrici bylo 12.2.1982 zamítnuto
odvolání. Byl odsouzen na 8 měsíců nepodmíněné - § 178 - za údajné přijímání do III. řádu Panny Marie Karmelské.
P. Oskar Formánek, nar. 1915, Prešov, Kotradova 4, duchovní v důchodu. 25.6.1980
odsouzen Okresním soudem v Prešově k 18 měsícům podmíněně na 4 roky (§ 178 a § 100
- pobuřování).
(Sdělení VONSu č. 197)
P. Štefan Podolínský, 27.2.1932, duchovní (20 let bez stát. souhlasu), zaměstnán jako
poštovní úředník v Březně nad Hronom. 27.5.1983 zatčen a obviněn podle § 178. Hlavní
líčení, stanovené na srpen 1983 bylo odročeno, žaloba stažena a současně byl P. Podolínský propuštěn z vazby. Trestní stíhání však trvá.
P. Štefan Javorský

a P. Anton Zlatohlavý,

odsouzeni na Slovensku, bez bližších po-

drobností laik Günter Rompf.
Razie proti

františkánům

Dne 27, března 1983 - na Květnou neděli - proběhla v Praze, Bratislavě, Plzni, Jindřichově Hradci, Liberci, Voticích, Jesenici u Prahy, Roztokách u Prahy, Trnavě, Ružomberoku, Hlohovci, Popradě, Prešově, Košicích, Vranově, Holýšově a možná i jinde rozsáhlá
akce StB, která byla zaměřena proti členům františkánského řádu. Proběhlo velké
množství domovních prohlídek a výslechů u více než 250 osob. Všechny domovní
prohlídky a výslechy byly odůvodněny podezřením z porušení § 178 tr.z., přičemž odůvodněni rozhodnutí zni, že »doposud neznámí pachatelé na různých místech ČSSR vykonávali náboženské obřady v úmyslu mařit výkon státního dozoru nad církvemi«.
Jaroslav Brázda, nar. 4.12.1952, Košice, Moravská 62, prom. biolog, pracovník ČSAV.
24.3.1983 vzat do vazby, 14.7.83 z vazby propuštěn, Městská prokuratura v Bratislavě vzala
zpět žalobu, trestní stíhání však zastaveno nebylo.
Bystrík (kř. jméno neznámo), Košice. 27.3.1983 vzat do vazby. Po několika týdnech
propuštěn, Trestní stíhání dosud trvá.
Marta Červená, nar. 1954, sanitářka v nemocnici v Trstené na Oravě. 1.4.1983 zatčena,
v létě 1983 propuštěna. Trestní stíhání trvá.
Alois Globastia, Ostrava, zatčen 27.3.1983, po několika týdnech propuštěn, trestní
stíhán! však trvá.
Anna Holičková, nar. 1953, ošetřovatelka v nemocnici v Ružomberoku. 1.4.1983
zatčena, v létě 1983 propuštěna. Trestní stíhání trvá.
Olga Iváková, nar. 1955, ošetřovatelka v ústavu pro slabomyslnou mládež v Tvrdošíné
na Oravě. Zatčena 1.4.1983, v létě 1983 propuštěna. Trestní stíhání trvá.
ing. Miroslav Jáchym, nar. 1927, Jindřichův Hradec, bankovní úředník. 27.3.1983 vzat
do vazby. V létě 1983 byla žaloba stažena a byl propuštěn z vazby. Trestní stíhání však trvá.
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P. František Kubíček, duchovní ve výpomoci v duch. správě u sv. Jiljí v Praze.
27.3.1983 vzat do vazby, po několika týdnech propuštěn. Trestní stihání však trvá.
P. Jiří Mazanec, nar. 1928, duchovni, administrátor v Holýšově. 27.3.1983 zatčen.
14.7.1983 podle § 178 odsouzen Okresním soudem v Plzni k 6 měsícům vězení za náboženskou aktivitu v rámci františkánského řádu. Z vazby byl propuštěn, u odvolacího řízem před Krajským soudem v Plzni 30.9.1983 byla výše trestu ponechána, trest však změněn na podmíněný s odkladem na dva roky.
Štěpánka Mihalusová, nar. 1932, ošetřovatelka v nemocnici v Ružomberoku. 1.4.1984
zatčena spolu s M. Červenou, A. Holičkovou a O. Ivákovou. V létě 1983 propuštěna.
Trestni stíhání trvá.
P. Alois Moc, duchovní ve výpomoci v duchovní správě u sv. Františka v Praze.
27.3.1983 vzat do vazby, po několika týdnech propuštěn. Trestni stíhán! trvá.
P. František Pometlo, kaplan v Plzni, nar. 1938. 27.3.1983 zatčen, 14.7.1983 odsouzen
Okresním soudem v Plzni k 8 měsícům vězení (§ 178). Bezprostředně po rozsudku propuštěn z vazby. U odvolacího řízení v Plzni 30.9.1983 výše trestu ponechána, trest změněn
na podmíněný s odkladem na 2 roky.
Peter Ručka, nar. 1955, Bratislava, Staničná 5, zam. Polygrafických závodů v Bratislavě. 27.3.1983 vzat do vazby, 14.7.1983 propuštěn. Městská prokuratura v Bratislavě vzala
žalobu zpět, trestní stihání však zastaveno nebylo.
Anton Šmíd, nar. 5.5.1955, Bratislava, Na Křižovatkách 74, archivář FN v Bratislavě.
Zatčen 27.3.1983, 14.7.1983 propuštěn z vazby. Městská prokuratura v Bratislavě vzala žalovu zpět, trestní stíhání však trvá.
Jiří Tůma, do vazby vzat 27.3.1983. Po několika týdnech propuštěn. Trestní stíhání trvá.
P. Aleš Zlámal, duchovní bez stát. souhlasu, invalidní důchodce. Zatčen 27.3.1983.
Po několika týdnech propuštěn. Trestní stíhání trvá.
(O razii proti františkánům viz sdělení VONSu č. 324, 331, 334)
Helena Gondová, František Novajovsky - obžalováni nejprve podle § 178, později paragraf pozměněn. Odsouzeni podle § 100 tr.z. - pobuřování (jde o náboženskou literaturu).
Pro velký ohlas na Slovensku byli ještě před odvolacím řízením propuštěni na svobodu.
Odsouzeni byli: Helena Gondová na dobu 8 měsíců s podmínkou na 3 roky; František Novajovsky na 1 rok s podmínkou na 3 roky.
Jiří Šnajdr, 23.4.1933, Mikulovice, okres Šumperk, Kostelní ul. č. 413, zam. jako odborný referent n.p. RD Jeseník, závod Zlaté Hory. Odsouzen dne 23. září 1983 Okresním
soudem v Šumperku k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmínkou na 3 roky.
Jan Mokrý, 27.10.1946, Jeseník, část Česká Ves č. 44, okres Šumperk, dělník. Odsouzen ve stejném procesu jako Jiří Šnajdr k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců s
podmínkou na 3 roky. Krajský soud v Ostravě v obou případech rozhodnutí OS potvrdil,
přestože se obžalovaných zastal kardinál Tomášek dopisem, který poslal Krajskému soudu v Ostravě, který však při procesu vůbec nebyl čten.
(Viz Informace

o církvi, ročník 1984, č. 1)

IÍI) Z porušení § 98/1,2 tr.z., tj. podvracení republiky, byli obžalováni členové Výboru
na obranu nespravedlivě stíhaných za to, že případy porušování zákonnosti u nás sledovali
a postižených občanů se veřejně zastávali. Dne 29.5.1979 bylo zatčeno 10 členů VONSu,
mezi nimi 4 katolíci.
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dr. Václav Benda, 10.8.1946, Praha 2, Karlovo nám. 18, filosof, matematik a pak topič,
ve vězení od 29.5.1979. Odsouzen ke 4 letům odnětí svobody. Z výkonu trestu se vrátil v
květnu 1983.
P. Václav Malý, 21.9.1950, Praha 5, Nad pomníkem 2, duchovní bez stát. souhlasu, tč.
topič. 29.5.1979 uvězněn, z vazby propuštěn bez soudu 22.12.1979. Trestní stíhání trvá.
Dana Němcová, 14.1.1934, Praha 2, Ječná 7, psycholožka, v část. invalidním důchodu,
matka 7 dětí. Zatčena 29.5.1979 a 22.10.1979 odsouzena Městským soudem v Praze k 2 letům vézení s podmínečným odkladem na 5 let. Téhož dne propuštěna z vazby.
Jiří Němec, 18.10.1932, nyní žije v zahraničí, psycholog. Od 29.5.1979 ve vazbě do
22.12.1979.
(O těchto případech informuje VONS ve sděleních č. 12,13,38,74, 115,118,125,154,
156, 158)
Zásahy

SiB proti

řeholním

sestrám

Křesťané v naší společnosti žijí ve stavu lidské i právní nejistoty. Stát nerespektuje
lidskou důstojnost podstatné části obyvatelstva našich zemí a jedná s nimi jako s méněcennými občany. Po této stránce jsou na tom nejhůře řeholní sestry, které jsou napadány
a zesměšňovány, ba i trestně stíhány pro svůj zasvěcený stav. Žijí jako bezprávné bytosti:
nemají možnost svobodně se rozhodnout žít zasvěceným životem v komunitě, kterou si
svobodně zvolí, nemají možnost se svobodně se spolusestrami scházet, volit si zaměstnání, volit si místo pobytu, nemluvě ani o cestování (to je do jisté míry znemožňováno všem občanům). Je jim zcela uzavřena možnost středoškolského a vysokoškolského
vzdělání.
O postavení řeholních sester u nás pojednáme podrobně jinde, nyní se zaměříme pouze na zásahy StB proti řeholním komunitám.
Dne 27.10.1981 byl přepaden charitní domov v Kadani, kde žije asi 80 řeholnic dominikánek důchodkyň. Policie v počtu 40 příslušníků, ozbrojených a provázených psy, byla
uvedena církevní tajemnicí. Prohlídka pokračovala i druhý den. Byly zabaveny psací stroje,
dva úředně povolené cyklostyly, oficiální i samizdatově vydané náboženské tiskoviny
(zcela bez protistátního obsahu) a rozmnožované modlitební texty pro každodenní modlení.
Podobnou akci provedly policejní orgány týž den v kněžském domově důchodců v
Moravci. Do akce se zapojilo 120 policistů a milicionářů se psy. V domově žijí staří penzionovaní kněží, o něž se starší řeholní sestry.
Sdělení VONSu č. 333 - Policejní akce v Přelouči
Ve středu 1. června 1983 ve 21 hod. zahájila StB domovní prohlídku v suterénu domova důchodců v Přelouči, který slouží k hospodářskému provozu a ubytování řádových sester. Akce se zúčastnilo asi 20 příslušníků, povoleni k domovní prohlídce s sebou neměli.
Uvedli, že hledqjí dva balíky, které měl v domově zanechat slovenský kněz bez státního souhlasu. Jeho návštěva byla zapsána v knize návštěv, žádné balíky však v domově 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 duchovní deníky sester, magnetofonové pásky, byly
čteny jejich soukromé dopisy. Akce trvala až to čtyř hodin do rána. Současně byly čtyři sestry z deseti podrobeny výslechu.
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Další případy

postihu

katolíků

z posledních

měsíců

Ve dnech 10.-19. dubna 1983 došlo v Olomouci k domovním prohlídkám v bytech
nejméně sedmi mladých katolíků, známých svými zásadovými postoji a neoficiální kulturní aktivitou. Důvodem prohlídek bylo uvedení hry »Jak se vám nelibí aneb ačkoliv
nechcete« během svatební zábavy v uzavřené společnosti v řádně pronajatém kulturním
domě na Kopečku u Olomouce dne 11.2.1983. Nešlo tedy o veřejné představení, a proto
nebylo zapotřebí žádat o povoleni hry.
Uvedené počínání policejních orgánů si klade za cil zabránit mladým katolíkům v jakékoliv další kulturní a náboženské aktivitě a vyvolat u nich vědomí stálého ohrožení. Při
domovní prohlídce byly odňaty náboženské knihy, osobní deníky a poznámky, strojopisné vydání Jakuba Demla, Informace o církvi aj.
(Sdělení VONSu č. 347)
Podle § 163 odst. 1 trestního řádu a podle § 100 odst. 1 a tr.z. byli obviněni z trestného
činu pobuřování tito mladí katolíci:
1. Tomáš David, 12.5.1959, Olomouc, Janáčkova 4, technik PVT Olomouc;
2. Jan Jemelka, 3.3.1957, Olomouc, nám. Rudé armády 40, malíř;
3. Pavel Kvapil, 8.5.1965, Olomouc, Na vozovce 19, student gymnázia Šternberk;
4. Marie Kvapilová, 27.3.1951, Olomouc , Na vozovce 19, vychovatelka MŠ Kopeček u
Olomouce;
5. Jaroslav Opletal, 19.12.1952, Olomouc, Prášková 5, technik n.p. MTZ Olomouc;
6. Jan Šimáček, 4.2.1964, Olomouc, třída Spojenců 29, student SEŠ Olomouc;
7. Jana Vážanová, roz. Paderlová, 9.12.1952, Olomouc, Školní 2, v doni.;
8. Svatopluk Viktorin, 16.7.1957, Olomouc, Rokycanova 40, dělník družstvo Stavba
Olomouc.
*

*

*

P. Vít Beneš, kněz bez státního souhlasu, dominikán, bytem Plzeň, Farského 16, byl
zadržen na 48 hodin v Praze dne 15.12.1983, protože navštívil P. Josefa Zvěřinu n kardinála Tomáška. Po 48 hodinách byl převezen do Plzně, kde byl zadržen dalších 48 hodin.
(Sděleni VONSu č. 352)
*

*

*

Zatčení tří slovenských katolíků - podle sdělení VONSu č. 354
Dne 12.12.1983 byli bezpečnostními orgány zadrženi v pohraniční oblasti okresu Poprad tři katolíci:
- dvacetiletý Tomáš Konc, student strojní fakulty SVŠT v Bratislavě;
- devatenáctiletý Bronislav Borovský, student chemicko-technologické fakulty SVŠT v
Bratislavě;
- třiadvacetiletý Alojz Gabaj, dělník Vodohospodářských staveb v Bratislavě.
Příslušníci StB z Bratislavy navštívili příbuzné zatčených a ústně jim sdělili, že všichni
tři jsou ve vazbě v Košicích. Příbuzným Tomáše Konce sdělila Generální prokuratura SSR
písemně, že je obviněn z opuštění republiky (§ 109 tr.z.) a nachází se ve vazbě v Polsku,
později se potvrdilo, že jde o věznici v Taraowě. Dále se v oznámeni v této souvislosti píše
o pašovaném zboží. Pokládá prokuratura za pašované zboží náboženskou literaturu, kterou mohli zadržení u sebe mít? Obvinění z překročení státní hranice je nevěrohodné,
protože v uvedené oblasti se nacházejí stezky, přístupné podle dohody čsl. i polským občanům. Zůstává záhadou, jak se všichni tři, resp. Tomáš Konc, dostali do vazby v Polsku.
V dosavadním postupu policejních a justičních orgánů je příliš mnoho nejasností.
Vzniká důvodné podezření, že případ je dalším záměrným zásahem do života slovenských
katolíků, kteří ve snaze po náboženském vzdělání hledají své vlastní cesty.
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Mimosoudní

represe:

VONS zaevidoval případy mimosoudního postihu 373 osob, v řadě případů šlo o
katolíky. Jde o krátkodobá zadržení (většinou do jednoho týdne), výslechy, osobní a
domovní prohlídky, různé druhy ponižování, bití, omezování svobody pohybu, střežení
bytů a domů, odcizování či poškozování věcí, fotografování a filmování, poškozování pověsti a další.
V naší společnosti se o náboženských svobodách mnoho mluví. Skutečnost však je
jiná. Věřící nemají rovná právě s nevěřícími, aí již jde o postavení v zaměstnání, studium
dětí, aj.
V poslední době se velmi rozmáhá postih jak kněží, tak rodičů, pokud jde o náboženskou výuku dětí. Na některé případy je upozorňováno v Informacích o církvi. Kněží jsou
překládáni (viz případ P. Kohlíčka z Prahy) anebo přímo zbavováni souhlasu za práci s
dětmi a mládeží. Rodiče, kteří přihlašují děti na náboženství, jsou předvoláváni do školy,
jejich přihlášky jsou pod různými záminkami odmítány, je jim vyhrožováno i ztrátou zaměstnání. Viz dopis učitelky (konvertitky) Jany Mičianovej (Nová Dubnice, okr. Povážská Bystrica, ul. Petra Jilemnického 1/38) prezidentu Gustávu Husákovi ze dne 17.
května 1983 (Informace o církvi, ročník 1984, č. 2).
Případů těchto postihů je bezpočet, nelze je zatím spolehlivě registrovat, protože
věřící mnohdy nevědí, jak se bránit a koho o bezpráví na nich spáchaném informovat.

JLFTL ŠNAJDR PROTESTUJE PROTI ROZSUDKU (*)

Generální prokuratura ČSR
k rukám náměstka pro věci trestní
PRAHA

Mikulovice, 17.2.1984

Věc: podnět ke stížnosti pro porušení zákona rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 23.9.1983, č.j. 4 T 136/83 - 107 ve spojení s usnesením Krajského soudu v
Ostravě ze dne 24.11.1983, č.j. 7 To 549/83 ve věci Jiří Šnajdr a Jan Mokrý pro trestný čin
podle § 178 tr.z.
Vážený pane náměstku!
Cit. rozsudkem byl jsem stejně jako Jan Mokrý uznán vinným trestným činem maření
dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr.z. a odsouzen k trestu
odnětí svobody v trváni 10 měsíců, Jan Mokrý v trvání 1 roku. Výkon trestu byl oběma
podmíněně odložen na zkušební dobu 3 let. Oba jsme se proti rozsudku odvolali; Krajský
soud v Ostravě naše odvolání cit. usnesením zamítl.
Moje trestná činnost spočívala dle cit. rozhodnutí v tom, že jsem údajně vedl a vykonával mezi členy státem nepovolené náboženské společnosti zvané »Rozhodní křesťané
letniční« veřejné náboženské úkony, aniž jsem měl k této činnosti státní souhlas ve smyslu ustanovení § 7, odst. 1 zák. č. 218/49 Sb.
Podle mého názoru byl zmíněnými rozhodnutími obou soudů porušen zákon v ustanovení § 2, odst. 5 tr.r. a v § 178 tr.z. Dříve než přejdu ke skutkové a další právní argumentaci, dovoluji si vyslovit názor, že i kdyby veškerá skutková zjištění těchto rozhodnutí byla
správná, nemohla by inkriminovaná jednání zakládat skutkovou podstatu trestného činu
(*) O případu Jiří Šntydr a Jan Mokrý jsme referovali ve Studiich č. 91 (1-1984), str. 83-86.
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podle § 178 tr.z., poněvadž žádná z činností, které jsem ve společnosti jiných osob konal,
tj. nácvik a zpěv náboženských písní, četba Písma sv. a rozjímáni o něm, stejně jako moje
účast na společných modlitbách, nepředstavovaly úkony, k nimž by bylo třeba státního
souhlasu ve smyslu § 7, odst. 1 zák. č. 218/1949 Sb.
Prvostupňový rozsudek postrádá jakékoliv opory pro své tvrzení, že osoby, které se v
mém bytě zúčastňovaly tzv. domácích pobožnosti by byly členy náboženské společnosti
»Rozhodni křesťané letniční«. Nikdo z nich také v průběhu celého řízení nepřipustil, že by
k této sektě patřil, a jejich domnělou příslušnost k tomuto hnutí dovozuje rozsudek z některých rysů jejich počínání, charakterizovaných zcela neurčitými svědeckými výpověďmi,
majícími charakter domněnek.
Odvolací soud pak zcela pominul jemu adresovaný připiš Františka kardinála Tomáška, arcibiskupa-metropolity pražského, který měl k disposici a jehož jsem se v průběhu odvolacího jednání dovolával. Jmenovaný nejvyšší církevní představitel v ČSSR jednoznačně vyvrací názor, že by dotčené »Letniční hnutí« bylo vůbec nějakou sektou, ale naopak
tvoří jádro římskokatolické církve, a tudíž není nějakou novou církví, ani státem nepovolenou náboženskou společností. Soud vůbec neprihlédl k té skutečnosti, která byla základem obhajoby, a sice, že jsem členem katolické církve, která velmi dbá na to, aby se veškeré obřady a náboženské úkony konaly dle předepsaných liturgických pravidel a byly vedeny pověřenou osobou, kterou určuje biskup. Je tedy naprosto vyloučeno, abych vykonával obřady nebo úkony takového charakteru, že by to porušovalo zmíněný zákon o
státním dozoru nad církvemi, protože bych především porušil stanovené předpisy církevního řádu a obřady by byly neplatné.
S odvoláním k výše zmíněnému přípisu od nejvyššího představitele naší katolické
církve je pak již zbytečné jakékoliv další dokazování neviny kterékoliv osoby, zúčastněné
na schůzkách v mém bytě, jež by se snad hlásila k »Letničnímu hnutí«, poněvadž toto
hnutí je vlastním projevem církve a nemůzě být proto považováno za sektu, o jejíž existenci jsem se vlastně dověděl až z obžaloby. Jestliže odvolací soud k dotčenému přípisu
nepřihlédl, resp. kardinála Františka Tomáška nepředvolal jako svědka, aby své tvrzení
potvrdil ústně, potom porušil ustanovení § 2, odst. 5 tr.ř. v tom směru, že neobjasnil »se
stejnou pečlivostí okolnosti svědčící proti obviněnému i okolnosti svědčící v jeho prospěch«.
Pokud se týče náboženských schůzek v mém bytě a mé činnosti při těchto schůzkách,
poukazuji na vyhl. č. 120/1976 Sb. o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, kde se v čl. 18 výslovně uvádí: »Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě svobodu vyznávat, nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám, nebo
společně s jinými, aí veřejně nebo soukromě.«
Při dotčených schůzkách v mém bytě nezabývali jsme se ničím jiným než náboženskými záležitostmi - opak ostatně nebyl v rámci celého trestního řízení tvrzen - takže mé
jednání (stejně tak jako jednání spoluodsouzeného Jana Mokrého) postrádá základní
podmínku, na základě které by mohlo být posuzováno jako trestný čin, totiž společenskou
nebezpečnost (§ 3, odst. 1 tr.z.).
Jestliže tedy obsahem schůzek byl nácvik a zpěv náboženských písní, společné modlení, čtení Písma svatého a v některých případech jeho výklad, nedopustil jsem se ničeho,
co by spadalo do rámce § 178 tr.z., a jestliže jsem byl za těchto okolností přesto odsouzen,
jsem přesvědčen o tom, že mé odsouzení je v rozporu s článkem 32 naší Ústavy, a že jsem
persekvován pro svou aktivní náboženskou činnost.
Ze všech uvedených důvodů dovoluji si Vás, vážený pane náměstku, požádat, abyste
podal proti cit. soudnímu rozhodnutí stížnost pro porušení zákona. Zrušení těchto roz-
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hodnutí by nesporně přispělo k upevnění důvěry věncích občanů v závaznost naší Ústavy
pro všechny státní orgány, jakož i k posílení trvalého světového míru budovaného na základech spravedlnosti.
Děkuji předem a podepisuji s pozdravem
Jiří Snajdr
790 84 Mikulovice 540
Na vědomí: František kardinál Tomášek
arcibiskup - metropolita pražský
Praha
Biskup Josef Vrana
Olomouc

STANISLAV LEKAVÝ SE ZASTÁVÁ PftlTELE ŠNAJDRA

»Při mém prvním obhajování mi nikdo nepřišel
na pomoc, ale všichni mě opustili« (2 Tím 4,16)
Československá strana lidová
sekretariát ústředního výboru
k rukám br. ved. tajemníka JUDr. J. Andrše
Revoluční 5
Praha - 1

Janov 19.2.1984

Věc: dotaz o činnosti strany ve prospěch občanů souzených pro porušování zákona § 178
tr.z. státního dozoru nad církvemi.
Jako člen ČSL, která sdružuje ve svých řadách převážně občany naší země s křesťanským založením, využívám svého práva a žádám zdvořile o vyjádření stanoviska strany ke
stále se zvyšujícímu postihu občanů za náboženskou činnost.
Přílohou zasílám stížnost jednoho z postižených, mého přítele Jiřího Šnajdra, který
ml poskytl kopii k širšímu objasnění takového případu. Předpokládám, že máte veškeré
možnosti blíže se s celým procesem seznámit, že Vám soud dá k disposici všechny spisy,
abyste poznal sám jako zkušený právník, jakým způsobem byl soud veden a do jakého
rozsahu je omezována náboženská svoboda, která je zaručena Ústavou.
Jestliže přes veškeré důkazy o nevině byl dotyčný odsouzen, pak z toho plyne, že takto
může být odsouzen u nás každý věřící občan, když chce aktivně uplatňovat ve svém životě
své náboženské přesvědčení! Žaloba byla zdůvodněna mimo jiné s odvoláním na vyjádření Ministerstva kultury, které nikdo nezná a nebylo nikde zveřejněno a které hodnotí normální náboženské úkony konané v rodinném kruhu s nejbližšími přáteli jako nedovolené. Proti takovému posuzováni stoji přece ústavní právo, jehož platnost nelze rušit
dodatečným rezortním předpisem nebo pokynem.
Chci ještě zdůraznit v souvislosti s výše uvedeným případem, že odsouzeným bylo dáváno za vinu, že působili svojí činností na mládež, ač se jednalo především o vlastní děti. Z
toho vyvozili, že křesťanský světový názor »čiň dobré a varuj se zlého« je postaven na rovinu s nějakou zcestnou ideologii, proti které se pak bojuje všemi prostředky. Myslím si,
že je třeba, aby náš stranický tisk o tom dovedl správně informovat čtenáře, aby nedocházelo k nedorozumění. Proto by právě mladí lidé měli vědět, jak je veliká hodnota pro náš
národ a vůbec pro slovanské národy přijeti křesťanství, které k nám přinesli věrozvěstové
sv. Cyril a Metoděj, že nám to daleko větší národy mohou jen závidět O tomto významu
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se v současné době pořádají symposia za účasti našich i zahraničních nejlepšich badatelů,
aby vyjádřili nezměrný přinos pro povznesení kultury našeho lidu. Dnes žyící křesťané
jsou přece dědici těchto hodnot Proto je otřesné, když se někde koná s někým soudní
proces za to, že četl Písmo svaté, které s největší úctou uchovávaly celé generace a mělo
podstatný vliv na udržení našeho národního jazyka i sebevědomí.
Je přece proviněním proti mladé generaci neinformovat je o nádherných ideálech křesťanství, které v sobě zahrnuje všechno ušlechtilé, po čem lidstvo toužilo a touží. Je to především poslání míru jako plodu uskutečněné spravedlnosti, o který se dnes snaží naše
společnost; a proto každé porušení spravedlnosti i u toho skromného člověka je ve svých
důsledcích porušením míru. Také žádná jiná idea nemůže nahradit nezištnou sebeobětavou práci pro jiné, jako to přikazuje uskutečňování křesťanské lásky v praktickém životě
pod zorným úhlem věčnosti.
Proto chci znát odpověď od odpovědných činitelů, proč je v naši zemi někdo za tyto
ideály souzen nebo šikanován, jak je tomu i v případě naší sestry členky ČSL paní Heleny
Dvořákové z Jeseníku. Ona je obviněna z účasti v nějaké sektě a doslova vyhozena z práce, kterou vzorně vykonávala více než 20 let, ale ve skutečnosti nedělá nic než to, že žye
jako dobrá křesťanka.
Píši Vám tento dotaz i přesto, že velmi dobře vím, co je to vězení, šikanování a všemožné zastrašování. Dnes mi sice nikdo neubližuje, ale nemohu mlčet k utrpení svého
bratra.
Dovolávám se slov našeho pana prezidenta, který v roce 1982 u příležitosti návštěvy
Rakouska prohlásil, že nikdo u nás není za své náboženské přesvědčení pronásledován, a
chci věřit, že se tak nebude dít pod žádnou jinou formou zdeformovaného práva. Věřte tomu, že bych se stejně chtěl zastat nejen svého přítele se stejným náboženským přesvědčením, ale i každého, kdo by byl podobným způsobem pronásledován za jiné své
přesvědčení. K tomuto postoji mě nabádá právě má křesťanská víra, že jednou budu stát
před Soudem našeho Pána, který se mě zeptá, co jsem udělal proto, když On ve svých
bratřích nevinně trpěl. Věřím, že je to postoj i Váš i našich členů, a proto všem zasílám tuto kopii, aby podpořili hlas obyčejného člověka k zamezeni zla a věřím, že se o to i Vy zasadíte celou svojí autoritou, za což předem děkuji.
Stanislav Lekavý
osada Petrovice 93
793 84 Janov u Krnova
Na vědomí: František kardinál Tomášek, Praha
Biskup Josef Vrana, Olomouc
Sekretariát OV ČSL - Bruntál
ZO ČSL - Janov

ROZSUDEK NAD OLOMOUCKÝMI KATOLÍKY

Sdělení VONS č. 380
Ve dnech 2. a 3.7.84 proběhlo před senátem Okresního soudu v Olomouci za předsednictví dr. Stanislava Smékala hlavní líčení proti deseti mladým katolíkům z Olomouce. Jak
jsme již podrobněji uvedli ve sděleních č. 347 a 379, byli všichni obžalováni z trestného činu pobuřování podle § 100, odst. la tr.z., kterého se měli dopustit uvedením divadelní hry
při soukromé svatební oslavě. Soud uznal všechny obžalované vinnými a uložil jim tresty
odnětí svobody v trvání od 6 do 18 měsíců - všechny s podmíněným odkladem (Tomáš
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David - 8 měsíců na 2 roky, Josef Janošík - 18 měsíců na 3 roky, Jan Jemelka - 6 měsíců
na 1 rok, Pavel Kvapil - 6 měsíců na 18 měsíců, Marie Kvapílová - 12 měsíců na 18 měsíců, Jaroslav Opletal - 17 měsíců na 2 roky, Ivan Šimáček - 6 měsíců na 1 rok, Tomáš
Vážan - 18 měsíců na 3 roky, Jana Vážanová - 10 měsíců na 2 roky, Svatopluk Viktorin 10 měsíců na 2 roky). Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Až na Tomáše Davida si
obžalovaní ponechali možnost odvolání.
Hlavní líčení proběhlo za početné a nijak omezené účasti (asi 60 osob) veřejnosti. V
soudní síni bylo místo pro 20 příbuzných a přátel obžalovaných, ostatní zúčastnění v průběhu líčení zpívali na chodbě nábožné písně a společně se modlili. Soud se úzkostlivě vyhýbal jakékoli zmínce o politickém a hlavně protináboženském pozadí procesu, nicméně
prokurátor Jaroslav Voda si ve své závěrečné řeči neodpustil ostré útoky proti Amnesty
international a proti zájmu veřejnosti o proces. Všichni obžalovaní byli hodnoceni velmi
kladné po pracovní a lidské stránce. O to paradoxnější, že jejich nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení (nutná součást skutkové podstaty daného paragrafu) bylo dokazováno výlučně z toho, že údajně nezastávají pracovní místa odpovíd a c í jejich vzdělání a kvalifikaci. Celé důkazní řízem bylo naprosto pochybené. Nejen že
se nikdo z účastníků představení necítil pobouřen, ale nedalo se ani prokázat, jak představení skutečně proběhlo a zda při něm vůbec byly údajně závadné pasáže proneseny. Soud
se opíral výlučně o předběžnou verzi scénáře a obhajobu obžalovaných, že právě inkriminované pasáže byly vyškrtnuty (doloženo i faktickými škrty v zabavených textech), bez jakýchkoli důkazů odmítl jako účelovou.
Celé toto trestní stíhání i jeho vyústění má zjevně sloužit k tomu, aby byly zvláště
mladí lidé odrazeni od jakékoli náboženské kulturní aktivity. Dostatečně to prokazují již
seznamy věcí odňatých při domovních prohlídkách u obžalovaných. Jde téměř výlučně o
náboženskou literaturu, která nemá s údajným trestným činem naprosto nic společného.
6. 7. 84

Sdělení VONS č. 381
Ladislav Lis pravomocně odsouzen
Dne 4. 7. 84 proběhlo u Městského soudu v Praze odvolací řízení ve věci Ladislava
Lise. Senát městského soudu za předsednictví Veroniky Kavalové zrušil napadený rozsudek Obvodního soudu v Praze 8 (viz naše sdělení č. 374), nicméně Ladislav Lis byl pravomocně odsouzen k témuž trestu odnětí svobody na tři měsíce ve 2. nápravně výchovné
skupině pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7c zákona č. 150/69 sbírky.
Do dnešního dne nerozhodl příslušný národní výbor o přestupku, kterého se Ladislav
Lis údajně dopustil tím, že strávil dny 29. dubna a 1. května na své chalupě u České Lípy,
kde se na okrsku VB hlásil. Přesto soud jednal, jako kdyby Ladislav Lis byl v této věci již
trestán. Ani odvolací řízeni, které místo plánované půlhodiny trvalo dvě a půl hodiny,
nevneslo jasno do podmínek, které stanoví ochranný dohled odsouzenému. Odvolací
soud se vůbec nevyrovnal se závažnými námitkami obhajoby, které se týkaly jak skutkové
podstaty žalovaného trestného činu, tak postupu orgánů trestního a soudního řízeni.
Soudnímu jednání byli přítomni příbuzní Ladislava Lise - syn, tři sestry a manželka,
která podala odvolání proti rozsudku prvé instance a byla tedy účastníkem řízení. V chodbě soudní budovy bylo přítomno asi 15 přátel Ladislava Lise. Po šesti týdnech vazby, které
uplynuly od jednání u Obvodního soudu v Praze 8 (23.5.84), bylo gevné, že zdravotní
stav Ladislava Lise se opět výrazně zhoršil. Připomínáme, že trpí akutním astmatem (a je trvale
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závislý na medikaci) a chorobou pátere, která mu působí úporné bolesti hlavy. V minulém výkonu trestu za dobu 14 měsíců zhubl téměř o 20 kg. Senát městského soudu nepřihlédl ani k
těmto zdravotním okolnostem, na něž výslovně upozornila manželka Ladislava Lise ve svém
odvolání.
6. července 84

NÁZORNÁ ILUSTRACE POSTUPU PROTI HORLIVÝM KNĚŽlM, ÚSPĚŠNÝM V PASTORACI

Okresní soud ve Spišské Nové Vsi v senátě složeném z předsedy Dr. Karla Kučery a
soudců Heleny Berešové a Jána Bundaly v trestní věci proti obžalovanému Andreji
Filipkovi, nar. 27.5.1948 ve Spišské Staré Vsi, okres Poprad, trvale bytem Hnilčík, okr.
Spišská Nová Ves, zaměstnáním římskokatolický duchovní, správci farnosti v Ilnilčíku,
rozhodl, že je vinen, že jako správce římskokatolické fary v obci Hnilčík bez povolení
ONV, odboru kultury, dne 31.12.1980 uvědomil farníky, že bude přijímat milodary za
účelem opravy kostela, a v přijímání těchto milodarů za tímto účelem pokračoval i přes
přísný zákaz a též bez povolení zakoupil stavební materiál, vykonal opravu podstavce oltáře a stavební opravu skladu, a tím porušil ustanovení § 27 zákona 219/49 o hospodářském zabezpečení římskokatolické církve, tedy v úmyslu mařit nebo ztěžovat výkon
státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi porušil ustanovení zákona o
hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností.
Tím spáchal trestný čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi
podle § 178 tr. zákona, a proto se odsuzuje podle § 175 tr. zákona na odnětí svobody v trvání
šesti měsíců. Soud mu však výkon trestu odkládá na zkušební dobu v trvání dvou let.
Podle § 73 odst. 1 písm. c soud vyslovuje zabavení věcí odebraných při domovní
prohlídce. Podle § 73 odst. 2 vlastníkem zabavených věcí se stává stát.
Obžalovaný farář Filípek se necítil vinným, a »osobné sa obhajoval v tom smere, že on
sice nemal písomný súhlas na opravu dlažby kostola, ale toto mu bolo prislubené ústné
predsedom ONV, s. Františkom Bobkom«. Soud tuto obhajobu nevzal v úvahu. O to se
zasloužil zejména Jozef Korenič, církevní tajemník ONV, svou svědeckou výpovědí. Faráři Andreji Filipkovi se v rozsudku vyčítá »povýšenecký charakter« a »zamestnávatel,
ONV, odbor kultúry, ho hodnotí ako kňaza, ktorý prejavuje skór protichodný názor medzi
duchovenstvom. Do verejno-budovatelských práč v obci sa nezapája.«
Přitom je zajímavé, že oprava podlahy kostela se nepokládá za veřejnou budovatelskou činnost ...
V listě z 23. 3. 1983, v němž farář Filípek odůvodňuje své odvolání proti rozsudku, se
píše mimo jiné:
»Predmetom zhabania móže byť len taká vec, ktorá bola použitá k spáchanému trestnému činu, alebo bola páchatelom získaná pácháním trestného činu, alebo ako odměna
za trestný čin, alebo konečne ak ju pácháte! nadobudol za veci trestným činom alebo ako
odměnu za trestný čin.«
Dále píše: »Bol som uznaný za vinného z trestného činu, že som přijímal za účelom
opravy dlažby kostola milodary, hod to nie je trestné, a že som bez povolenia nakupil příslušný stavebný materiál a previedol opravy kostola. Neišlo o trestný čin, ale o malé údržby.«
Ve věci zabavené literatury Filípek poznamenává: »Spomenutá katedra (marxismu-leninismu v Košicích) nemóže vydávať znalecké posudky o náboženskej literatúre, keďže jej
náplňou je popieranie náboženstva.«
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Pokud jde o církevní politiku, píše: »Süd 1. stupňa zamiena všeobecné otázky cirkevnej politiky, ktoré majů byí riešené politickými metodami, s politikou trestnou, ktorá sa
má a móže uplatnií len vtedy, ak konkrétnej osobě bol dokázaný presne určený trestný
čin.«
Na základě rozsudku okresního a později po odvolání krajského soudu v Košicích
odňal KNV v Banské Bystrici, odbor kultury, Andreji Filípkovi státní souhlas k výkonu
duchovenské činnosti. Filípek se proti tomu odvolal na ministerstvo kultury SSR, to však
potvrdilo rozhodnutí krajského církevního tajemníka přípisem z 23. 2. 1984, jenž končí
slovy: »Proti tomuto rozhodnutiu nie je přípustný žiadny opravný prostriedok. Rozhodnutie je konečné a nadobúda účinnosť dňom doručenia.« Připiš podepsal sám PhDr. Karol
Homola, generální ředitel Sekretariátu pro církevní věci SSR.
Opět tedy o jednoho kněze v pastoraci méně. I na něho se vztahují slova kardinála Tomáška, jenž nedávno zopakoval v proslovu k italským poutníkům: »Kdo pracuje pro království Boží, dělá mnoho. Kdo se modlí pro Boží království, dělá více. A kdo trpí pro Boží
království, s Kristem ukřižovaným sjednocený, ten dělá všechno.«

ODNÉTl STÁTNHO SOUHLASU P. JOSEFU KAJNEKOVI

Dne 14. 3. 1984 v poledne přišli na děkanství v Ústí n. Orlicí za místním duchovním
správcem, P. Josefem Kajnekem, čtyři muži a představili se jako příslušníci Bezpečnosti.
Prokázali se »Usnesením o trestním stíhání« a »Usnesením o domovní prohlídce«.
P. Kajnek se ohradil a tvrdil, že paní Ludmila Poláková ve škole v posledních letech
náboženství nevyučovala a ani on sám neučil náboženství v sakristii kostela. Přesto npor.
Johan z Chocně, npor. Vavrda z Hradce Králové, por. Hanousek a nstržm. Horyna provedli prohlídku na děkanství. Zabavili véci podle protokolu a druhý den ještě osobní duchovní deník P. Ktýneka.
Nato jeli do Kutné Hory vykonat domovní prohlídku v trvalém bydlišti. Přes prohlášení, že zde už půldruhého roku nebyl. Našli jen »Bílou knihu« vydanou v Moskvě,
kterou P. Kajnekovi kdysi darovali sovětští vojáci. Přes upozorněni, že skříň patří tetě, ji
vypáčili. Prohlídku provedli npor. Johan, npor. Vavrda, nstržm. Horyna a por. RulTer.
Před půlnocí se vrátili do Ústí n. Orlicí do budovy Bezpečnosti. Po prohlášení P. Kajneka, že obvinění se nezakládá na pravdě, jej zajistili v cele předběžného zadržení. Druhý
den byl vyslýchán od 9.30. V protokolu uvedl totéž, co prohlásil minulý den příslušníkům
Bezpečnosti, než vykonali domovní prohlídku. Opakoval, že paní Ludmila Poláková měla
k vyučování náboženství písemný státní souhlas do r. 1974. P. Kajnek nastoupil v Ústí n.
Orlicí v r. 1978. Ve školním roce 1978/79 měla paní Poláková ústní souhlas od církevního
tajemníka k vyučováni náboženství. Není pravda, že by v posledních letech učila náboženství. Uvedl, že ji na začátku tohoto školního roku poprosil, aby mu ve škole zjistila, v
které třídě se bude náboženství vyučovat, protože v této době byl mimo Ustí na kněžských duchovních cvičeních. V minulých letech ji asi 2x, 3x poslal, aby ho omluvila na hodině náboženství pro náhlý případ pohřbu.
U puní Ludmily Polákové v Ústí n. Orlicí provedla Bezpečnost domovní prohlídku a
zabavila katechetické materiály, které měla z dřívějších let.
Dále P. Kajnek opakoval, že není pravda, že by on sám učil náboženství v sakristii kostela. Několikrát připravoval děti společně v sakristii ke svátosti smíření (což je běžná
praxe). Promítl jim přitom diapozitivní film Černoušek s namluveným textem na magnetofonu. Do sakristie kostela je volný přistup, není tedy navíc možné, aby to bylo označeno
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za úmysl maření dozoru nad církví. Vyšetřovatel řekl přitom mimo jiné: »Nebojte se, pane
Kajnek, že bychom použili něco proti vám. Natolik známe zákony.«
Výslech trval do 16 hod. Pak byl P. Kajnek odveden do cely. Další den po 11. hod.
dokončili zápis protokolu a těsně před 12. hod. byl P. Kajnek propuštěn.
Odpoledne přišel na děkanství okresní církevní tajemník Josef Votřel z Vysokého
Mýta a vyzval P. Kajneka, aby si vyzvedl na poště dopis o odebrání státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. (Tento tajemník se již dříve velice horlivě zapojil do vyšetřování stavby kapličky v lese v Petrovicích u Čermné a jejím zbourání.) P. Kajnek se proti tomuto odnětí státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti v zákonné lhůtě odvolal.
SNB - Oddělení vyšetřování VB
562 27 Ústí nad Orlicí
V Ústi nad Orlicí dne 14. 3. 1984
ČVS: W - 80/84

Usneseni
Podle par. 163 odst. 1 tr. řádu s t í h á m
Josefa K a j n e k a , nar. 18. 4. 1949 v Kutné Hoře, trvale bytem Kutná Hora, Řehákova čp. 296, přechodně bytem Ústí nad Orlicí, Kostelní čp. 19, administrátora církve římskokatolické v Ústí nad Orlicí, jako obviněného z trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr.z., neboť na podkladě zijštěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že od roku 1980 do současné doby v několika případech umožnil výuku náboženství ve škole Ludmile Polákové, nar. 11. 7. 1910, ačkoliv
věděl, že tato nemá příslušné oprávnění k výuce náboženství, a ve více případech ve stejné
době rozněž v Ústí n. O. organizoval shromáždění dětí v sakristii kostela v Ústí n. O., kde
prováděl výuku náboženské tematiky za použití filmů a magnetofonových záznamů, čímž
mařil dozor nad výukou náboženství, určený zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Dne 14. 3. 1984 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno tr. stíhání ve věci maření
dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr. zákona.
Provedeným vyšetřováním, zejména výslechy svědků bylo zjištěno, že Josef Kajnek
od r. 1980 do současné doby v několika případech umožnil výuku náboženství ve škole v
Ústí n. O. Ludmile Polákové, nar. 11. 7. 1910, třebaže mu bylo známo, že tato nemá příslušné oprávnění k výuce náboženství. Dále bylo zjištěno, že ve více případech v sakristii
kostela v Ústí n. O. ve stejné době organizoval shromáždění dětí za účelem výuky náboženství s použitím filmů a magnetofonových záznamů.
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 5 zák. č. 218/1949 Sb. a k němu prováděcí »Směrnice pro výuku náboženství přihlášených žáků ZDŠ«, vydanou Věstníkem MŠ a MK ČSR
ze dne 20. 6. 1974, je přesně upraveno, kdo je oprávněn k výuce náboženství a kde se má
výuka provádět, aby byl zajištěn příslušný dozor nad touto výukou, je zřejmé, že Josef Kajnek
svým jednáním mařil výkon tohoto dozoru a že tedy svým jednáním naplnil všechny znaky
skutkové podstaty tr. činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi
podle § 178 tr.z., a proto jsem se rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučeni: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů
od doručení usnesení u vyšetřovatele. Stížnost nemá odkladný účinek.
Kulaté úřední razítko

Vyšetřovatel VB
npor. Johan v.r.
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Podle Usnesení SNB - Oddělení vyšetřování VB Ústí n. Orlicí, ČVS W - 8 0 / 8 4 z
14. 3. 1984, nařídil vyšetřovatel VB npor. Johan domovní prohlídku v přechodném bydlišti v Ústí n. O. i v trvalém bydlišti v Kutné Hoře P. Josefa Kajneka.
Souhlas s domovní prohlídkou dal okresní prokurátor JUDr. Mazanec, prohlídku provedli v Ústí n. O. npor. Johan, npor. Vavrda, nstržm. Horyna, por. Hanousek, v Kutné
Hoře pak npor. Johan, npor. Vavrda, nstržm. Horyna, por. Ruffer.
Podle protokolů byly odňaty věci pod 60 položkami.
*

*

*

Východočeský krajský národní výbor Hradec Králové
tajemník pro věci církevní
Č.j. 110/84 Zá

V Hradci Králové dne 16. března 1984

Pan
Josef Kajnek
administrátor církve římskokatolické
562 00 Ústí nad Orlicí
Věc:

Odnětí státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti

Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové Vám s účinností ode dne 16.
března 1984 odnímá státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, protože nesplňujete
podmínky všeobecné způsobilosti, dožadované k výkonu této činnosti zejména ustanovení § 2 zákona č. 218/1949 Sb.
Okresní národní výbor v Ústí nad Orlicí Vám k uvedenému dni zastavuje výplatu
Vašich dosavadních osobních požitků.
Přezkoumání případných námitek, podaných do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, náleží Sekretariátu pro věci církevní Ministerstva kultury ČSR.
Kulaté úřední razítko
Miroslav Zámečník v.r.
tajemník pro věci církevní Vč KNV
Na vědomi: lx ONV Ústi nad Orlicí s tím, aby provedl potřebná opatření
lx Římskokatolické biskupství Hradec Králové
* * *

Josef Ktynek, Kostelní 19, Ústí n. Orlicí
Ministerstvo Kultury ČSR
Sekrotariát pro věci církevní

V Ústí n. Orlicí, 28. 3. 1984

PRAHA

Věc:

Odvoláni ve věci státního souhlasu

Podávám odvoláni proti přípisu č. 110/84 Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 16. 3.1984 a moje námitka směřuje k tomu, že v příslušném
rozhodnutí se tvrdí, že »nesplňuji podmínky všeobecné způsobilosti«, a přitom se neuvádí
ani jediný konkrétní důvod.
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Domnívám se, že znemožnění mého povolání, na které jsem se léta připravoval, byl
do něho rádně uveden a zastával je dosud k plné spokojenosti, je tak vážný zásah do života
občana tohoto státu, že by toto rozhodnuti mělo být podloženo řádnou skutkovou podstatou.
Doufám, že tyto moje připomínky budou vzaty v úvahu a že mi státní souhlas bude
znovu udělen.
S pozdravem
Josef Kí\jnek
*

*

*

Sdělení VONS č. 350
Trestní stíháni

pastora

Jana

Kellera

Koncem listopadu provedla StB domovní prohlídku ve farní budově českobratrské
církve evangelické v Černošíně, okres Tachov, při níž zabavila pastoru Janu Kellerovi různé samizdaty. Jan Keller byl přes noc zadržen a bylo proti němu vzneseno obvinění ze
spáchání trestného činu maření dozoru státu nad církvemi a církevními společnostmi podle
§ 178 tr.z. Rozhodnutí vyšetřovatel odůvodnil tím, že v létě 1983 obviněný zorganizoval
setkání evangelické mládeže ve farnim objektu v obci Zhořec. Během týdenního pobytu
se mladí věřící společně modlili, četli bibli, zpívali duchovní písně. V prosinci zahnila StB
rozsáhlé vyšetřování, při němž předvolaní byli mimo jiné dotazováni, zda nedošlo při
tomto ryze nábožensky zaměřeném setkání k nemravnostem. Jan Keller ztratil rozhodnutím KNV Plzeň k 1.1.1984 státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.
Z uvedených skutečností jasně vyplývá, že Jan Keller plnil svoji duchovenskou povinnost v rámci zákona a vlastním důvodem trestního stíhání je obava státních orgánů, aby
nerozšiřoval svůj vliv na mládež.
6.1.1984
* *

*

Sdělení VONS č. 352
Zadržení

Petra Pospíchala

a Pátera

Vita

Beneše

Dne 9. prosince 1983 byl v Praze v bytě Anny Šabatové krátce po svém příjezdu z Brna
signatář Charty 77 Petr Pospíchal. V Praze byl zadržen po 48 hod. a poté ho policisté odvedli k vlaku do Brna. V Brně byl ihned zadržen znovu, převezen do Břeclavi a vězněn
dalších 48 hod. Předmětem výslechu byla podpisová akce, týkající se postoje veřejnosti k
raketám rozmisíovaným na území ČSSR a západní Evropy. Při převozu z Brna do Břeclavi
utrpěl Petr Pospíchal psychický šok, neboř nabyl přesvědčení, že se má jednat o jeho fyzickou likvidaci.
Ve čtvrtek 15. prosince byl v Praze zadržen na 48 hod. P. Vít Beneš, který v Praze
navštívil P. Josefa Zvěřinu a kardinála Tomáška. P. Vít Beneš je katolický kněz bez státního souhlasu, člen dominikánského řádu. Bydlí v Plzni, Farského 16. Po 48 hod. byl převezen do Plzně, kde byl zadržen dalších 48 hod.
Připomínáme v této souvislosti, že podobným způsobem byl o dva týdny dříve donucen opustit Prahu (po předchozím zadržení na 48 hod.) dr. Jaroslav Šabata (viz sdělení
348). Podle našeho právního řádu může zákaz pobytu v určitém místě vyslovit pouze
soud. Takovýmto jednáním tedy policisté jednají nezákonně, a přesto je to praxe, která se
v různých městech čas od času objevuje již několik let.
7.1.1984
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MLADÍ Z MORAVY ŽÁDAJÍ PROPUŠTĚNÍ POLITICKÝCH VĚZŇŮ
Generální prokuratura
Federální shromáždění
Časopis Mladý svět

31. 8. 1983

Vážení pánové,
že je v našem státě existence opravdové kultury už dávno vytlačena mimo oficiální rámec a veřejnosti přístupné fórum, víme všichni dávno, a že současně probíhá diskriminace mnoha vrstev obyvatelstva, se stalo takovou samozřejmostí pro většinu národa, že si už
téměř nikdo neumí představit jiný život (snad kromě maloměšťáckého zbožštění západních konzumních norem). Za to si snad může i národ sám svou lhostejností a svým
strachem z postihu. Odměnou je mu za to hospodářský úpadek, zpochybnění až absence
morálních a filosofických hodnot, kulturní degradace a maximálně snad ještě smutná kariéra a pseudoreaiizace ve sféře odcizené práce. To je holý fakt, ale dokud si lidé tuto skutečnost neuvědomí v plném rozsahu a nevyvodí z toho sami důsledky, žádná vláda na světě tento stav nezmění.
V tomto dopise se chceme zabývat jinou, mnohem horší skutečností - a sice tím, že
lidé, kteří si závažnost dnešní situace uvědomují a hledají z ní východisko, jsou pronásledováni, donucováni k emigraci a zavíráni.
Zvlášť otřesný je případ Ivana Jirouse, 39-letého teoretika umění a básníka, otce dvou
dětí, který je našimi úřady soustavně a dlouhodobě pronásledován tak, že se to až
blíží pokusu o fyzickou likvidaci. Od počátku sedmdesátých let je už počtvrté vězněn,
přičemž poslední trest, za údajnou účast na přípravě samizdatového časopisu s uměleckým zaměřením VOKNO, mu byl, jako »zvlášť nebezpečnému recidivistovi«, vyměřen v
délce tři a půl roku do III. NVS. My všichni, ať už známe Ivana Jirouse osobně či jsme se
s ním seznámili prostřednictvím jeho článků a básní, cítíme jeho pronásledování jako útok
proti sobě samotným. Ivan Martin Jirous se totiž v průběhu let stal ztělesněním určitého
duchovního postoje. Do podvědomí lidí se natrvalo zafixoval jako vůdčí duch a velká postava českého undergroundu. Proto se dá říci, že současné pronásledování není namířeno
pouze proti »fyzické« osobě Ivana Jirouse, ale promítá se do něj snaha potlačit právě onen
duchovní postoj, snaha potlačit celé hnutí undergroundu.
Nad kýmkoliv z nás tudíž visí meč prapodivné »spravedlnosti«, která trestá už i pokus
o život orientovaný k jiným než k oficiálně povoleným hodnotám. Kdokoliv z nás může
následovat Jirouse do vězení.
Dokonce ani nevíme, co nás potká za podpis tohoto dopisu.
Tato situace je v každém případě nepřijatelná pro nás - občany tohoto státu, a nedůstojná vás - našich představitelů.
Ivan Jirous není však jediným politickým vězněm v čs. věznicích. Protože vzpomenout všechny není vzhledem k rozsahu tohoto dopisu možné, budeme jmenovat jen ty, jejichž podmínky, případně délka trestu či zdravotní stav jsou alarmující. Neznamená to
však, že na ostatní zapomínáme - naopak.
Jedná se o Jiřího Gruntoráda, odsouzeného na čtyři roky odnětí svobody a dva roky
následného ochranného dohledu za přepisováni textů neoficiálních autorů;
Petra Uhla, odsouzeného v procesu s členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v roce 1979, na pět let.
Rudolfa Battěka, odsouzeného v r. 1981 k pěti a půl letům vězení, ve kterém je nucen
setrvávat přes svůj velmi vážný zdravotní stav a přes četné intervence za jeho propuštění
ze strany Socialistické Internacionály.
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Tyto lidi nespojuje nic jiného než snaha o to, co Václav Havel nazval »životem v pravdě«. A v tom jsme s nimi zajedno i my. 0 to je pro nás představa jejich současného utrpení tíživější.
Téměř denně se náš život dostává do situací, které můžeme dát do souvislostí s výše
uvedenými případy. Majíce před očimajejich »výstražný« osud a jelikož přesto nemůžeme
jednat jinak, než nám velí naše vědomí a svědomí, žijeme ve stavu, který by se dal nazvat
stavem permanentního ohrožení. Denně jsme vystavováni nátlaku ze strany úřadů, za
každý krok z povolených hranic jsme zastřeně, či nezakrytě napadáni. Je to ovšem nesrovnatelné s duševním a fyzickým útlakem, jakému jsou vystaveni naši uvěznění přátelé. Je
těžko si představit, kolik duševní síly je třeba, aby člověk vyšel z »životní zkušenosti«,
jakou je čs. kriminál, nezlomen. Ale proč vůbec dochází k tomu, že je třeba si to předstih
vovat?
Žádáme vás proto, abyste se podle svých možností zasadili o propuštěni všech politických vězňů a o kontrolu nad dodržováním všech mezinárodních dohod o lidských právech, které naše republika ratifikovala.
Baráková Iveta, Blier Jaroslav, Bulík Antonín, Coufal Zdeněk, Čejka Jaromír, Čmelík Marek, Daněk Milan, Denk Stanislav, Devátý Stanislav,
Drozd Pavel, Dočkal Ivo, Dočkal Josef, Důtka Zdeněk, Dužová Pavla, Filip Jan, Fišer Vojtěch, Fráňa Petr, Havlíček Jiří, Holata Vítězslav, Homola
Libor, Horáček Zdeněk, I-Ioužva Zdeněk, Hrazdíra Zdeněk, Janda Jiří,
Kašpar Miroslav, Klíc Jaroslav, Kolář Jiří, Kolářová Blanka, Koutný
Bedřich, Kovalová Eliška, Kouřil Jan, Kouřil Jaroslav, Kršn Vojtěch, Kubeček Josef, Kupka Miroslav, Kvapil Břetislav, Kvapil Josef, Kvapilová
Marie, Kvapil Martin, Kvapil Tomáš, Lamperová Dana, Lamper Ivan,
Lamper Jan, Lízna František, Lúčan Ivan, Lúčanová Jitka, Luňáček Josef,
Mikšík Antonín, Obdržálek Bohumil, Oharek Miroslav, Oharek Petr,
Oharková Stanislava, Pata Antonín, Pavlová Silvia, Pelikánová Huna, Pelikán Vít, Pospíšil Josef, Prvá Danuše, Rozendorfer Václav, Růžek Miroslav, Sedlářová Ludmila, Sedlář Miroslav, Sietsová Marie, Solojcv Petr,
Soukup Zdeněk, Spurný Jaroslav, Spurná Kateřina, Stook Fruntišek, Suchánková Eva, Suchánek Jindřich, Surma Michal, Šebesta Luděk, Šmydr
Miroslav, Šustr Milan, Šutera Kamil, Tomášek Roman, Turták Josef, Urbášek Jaroslav, Vážan Tomáš, Vozdová Marta, Vylíčilová Alena, Vyvozilová Zdislava, Wiederman Zdeněk, Zezulová Zuzana, Zlámal Stanislav.

MÍROVÉ INICIATIVY CHARTY 77 (*)
ZPRÁVA O PROTESTNÍ AKCI PROTI ROZMÍSTĚNÍ JADERNÝCH ZBRANI V ČESKOSLOVENKU

Názor běžných československých občanů na rozmístění sovětských jaderných raket v
Československu výstižně charakterizuje tato událost:
Před několika týdny se v Československu začal šířit text petice, odsuzující rozmístění
sovětských jaderných raket v zemi. Např. v Brně se tato petice rozšířila v naprosto nečekané míře. Akce se setkala s podporou zvláště mezi studenty. Na středních a vysokých školách petici podpisují takřka celé třídy, studenti o míru diskutují a s podpisovými archy
O Předešlé dokumenty Charty 77 zabývající se otázkami míru ve světě byly uveřejněny pod
toutéž hlavičkou ve Studiich, c. 87-89 (III-V/1983), str. 405420.
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obcházejí své přátele a známé. Petice se také davově podpisuje na různých koncertech a
jiných kulturních akcích. Podobné vypadá situace i v mnoha dalších městech. Jen v samotném Brně petici podepsalo téměř tisíc převážné mladých lidí.
Počet signatářů však už nebude možné přesně zjistit, protože akce se rozšířila natolik,
že ji lze už nyní bez nadsázky nazvat lidovou. Ovzduší, které vzniklo kolem rozmístění sovětských jaderných raket, je téméř veřejným míněním. Tento úkaz je v normalizovaném
Československu něčím naprosto neobvyklým. Mnoho podpisových archů bylo StB zabaveno, mnoho studentů vyslýcháno a některým dokonce vyhrožováno vyhozením ze školy.
StB pořádá instruktáže pro pedagogy, kteří mají být nápomocni v úsilí celou akci tiše zprovodit ze světa. Studenti mají být vedeni k tomu, aby přinášeli podpisové archy do ředitelny a řekli, kdo petici rozšiřuje, od koho ji dostali. Za takovouto pomoc při likvidaci akce je
studentům slibována pochvala. Pochvalu si však ve skutečnosti zaslouží ti obyčejní lidé,
jindy nezúčastnění, kteří nyní jsou ochotni podstoupit riziko, které s sebou podpis za mír
nese, a kteří pochopili, že otázka míru se týká všech lidí bez rozdílu. Svým podpisem pod
peticí ruší tu letitou nepsanou a tichou dohodu s mocí - dohodu o mlčení a klidu.
Ivan Medek

Dokument Charty 77 č. 24/83
JAK DOŠLO K NĚKTERÝM UDÁLOSTEM BĚHEM SVĚTOVÉHO SHROMÁŽDĚNI
ZA MlR A ŽIVOT PROTI JADERNĚ VÁLCE V PRAZE 1983

Již několik týdnů před začátkem Světového shromáždění předvolala nebo předvedla
Státní bezpečnost některé signatáře a mluvčí Charty 77. Předmětem jejího zájmu bylo, co
chystá Charta 77 ke Světovému shromáždění, zejména nebude-li vyzývat k jejímu bojkotu,
a případná reakce signatářů na možnou snahu některých západních delegátů setkat se s nimi.
Dne 30. 5. 83 se však Charta 77 na Shromáždění oficiálně přihlásila. V dopise č. 19/
83, který mluvčí odeslali Přípravnému výboru, shrnují dosavadní stanoviska Charty 77 k
mírové problematice a žádtyl výbor o potřebný materiál a pozvánky pro představitele
Charty 77.
Protože do 6. 6. 83 nedošla odpověcf, vydali se mluvčí Jan Kozlík a Anna Marvanová
urgovat odpověď na dopis osobně. V kanceláři Přípravného výboru jim bylo sděleno, že
dopis Charty 77 dostal k vyřízení pan Kupec, který byl právě na poradě. Mluvčí tedy na
něho čekali, když však porada skončila a pan Kupec se objevil, sám sebe zapřel s tím, že
není v budově, utíkal před mluvčími a nakonec řekl, že nemá čas. Když mu však Jan
Kozlík druhý den telefonoval, pan Kupec, na rozdíl od nevlídného chování z předchozího
dne, prohlásil, že nikomu nelze v účasti na Shromáždění bránit a že mluvčí budou pozváni nn 10. 6. 83, hned následující den však byla schůzka zrušena, aniž byl stanoven náhradní termín.
Dne 12. 6. 83 nezbylo tedy mluvčím Charty 77 nic jiného než odeslat otevřený dopis
(č. 22/83) předsedovi Přípravného výboru Světového shromáždění MUDr T. Trávníčkovi.
Shrnuli v něm události posledních dnů a poukázali na rozpor mezi oficiálním trvzením, že
Světové shromáždění je otevřeno všem, a mezi skutečností, jak ji sami poznali.
Jedinou odpovědí, které se jim dostalo, bylo předvolání k výslechu na den 16. 6. 83
(kromě mluvčích též prof. Jiřího Hájka a Václava Havla), který se tentokrát soustředil na
hrozby a varování před blíže neurčenými »nátlakovými a provokačními akcemi«, jichž by
se vyslýchaní mohli dopustit během kongresu anebo k nimž by mohli vyzývat zahraniční
delegáty.
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Avšak již 15. 6. 83, když bylo zcela zřejmé, že účast představitelů Charty 77 byla
zmařena záměrně, odeslala Charta 77 dopis č. 20/83, určený přímo účastníkům Světového
shromáždění. Dopis podepsali vedle současných i všichni bývalí mluvčí Charty 77, s výjimkou vězněných. K otázce souvislosti mezi mírem a lidskými právy se v dopise říká, že
tu nejde o dvě samostatné věci, nýbrž o věc jedinou, dvě dimenze téhož problému krize
světa jako krize odpovědnosti mocných, vyrůstající z krize lidské odpovědnosti vůbec. Dopis obsahuje i návrh, aby k zvýšeni účasti veřejnosti byly všechny strany zavázány
zveřejňovat z odzbrojovacích jednání všechny návrhy, nejen své, ale i protivníkovy. K dopisu byl přiložen sborník »Charta 77 o míru«, v němž devět autorů, vesměs signatářů
Charty 77 z různých názorových seskupení, vyjadřuje svá stanoviska k otázkám míru a
odzbrojení.
Už od prvních dnů, kdy se do Prahy začali sjíždět delegáti Světového shromáždění,
vyhledávali někteří z nich nejen současné, ale i bývalé mluvčí Charty 77 i jednotlivé signatáře. Těchto setkání bylo mnoho a Charta 77 se tak sešla s delegáty nebo pozorovateli z
mnoha zemí: ze Španělska, Belgie, Velké Británie, Německé spolkové republiky, Holandska, Švédska, Itálie, Francie; z některých zemí i se zástupci několika různých mírových organizací. Tito zahraniční účastníci měli živý zájem o minulý i současný život Charty 77 a její dokumenty, zejména o ty poslední, o osud politických vězňů.
Tak již v předvečer Světového shromáždění došlo z iniciativy francouzské mírové organizace CODENE k podpisu společného prohlášení, jehož text zde uvádíme:
Signatáři CH 77 byli informováni zástupci francouzské organizace CODENE (Comitěe pour le Desarmement

nucleare

en Europe), že tato organizace odpověděla na

pozvání organizátorů Světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce dopisem, v němž vyslovuje podmínky své účasti.
Zástupci CH 77 děkují CODENE, že v tomto dopise uvedli jako podmínku své
účasti, že přípravný výbor pozve do Prahy všechny skupiny, které se zasazují o mír, a to
i nezávislé na svých vládách, jmenovitě Chartu 77.
Zástupci CODENE a CH 77 se shodují v tom, že nebezpečí války nespočívá pouze
ve zbraních a vojenských strategiích, ale také v nedůvěře mezi národy a v porušování
základních práv člověka, jako práva vyjádřit svobodně své názory a svobodně se pohybovat (např. zástupci CH 77 neobdrželi v dubnu povolení k cestě do Západního Berlína na Druhý evropský konvent za jaderné odzbrojení).
CODENE vyslovuje politování, že v době, kdy se koná Světové shromáždění v
Praze, českoslovenští občané, kteří se zasazují o lidská práva a mírový dialog, zůstávají
ve vězení: Petr Uhl, Ladislav Lis, Jaroslav Šavrda, Vladimír Liberda, Rudolf Battěk,
Jiří Gruntorád, Jan Litomiský a další.
Obě strany konstatují, že způsob organizace Shromáždění neumožnil účast všech
mírových sil: Charty 77, která se účastnit nemohla, a CODENE, který se v důsledku
toho účastnit nechtěl.
Ve chvíli, kdy vzrůstá nebezpečí války v Evropě, zvláště v důsledku rozmístění raket SS20 a Pershing, musí veřejné mínění vyvíjet tlak napříč hranicemi, aby se vyšlo z
politiky bloků. Proto musí nezávislá mírová hnutí sílit, jak na Východě, tak na Západě.
A tak může vzrůst naděje na uskutečnění míru ve spravedlnosti a svobodě nejen pro
Evropu, ale i pro celý svět.
Paříž: Jacques Berthelet
Praha: Anna Marvanová
Jan Kozlík
Někteří delegáti pak přímo na Světovém shromáždění přečetli dopis CH 77, určený
tomuto shromáždění (Oswald, strana Zelených, NSR), jiní, jako např. poslanec západoněmecké SPD Weisskrichen a van Keulen (Pax Christi, Holandsko), přečetli dopisy
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manželek vězněných, dalším byly tyto pokusy různými způsoby znemožněny. Z iniciativy
těchto účastníků pak byli mluvčí CH 77 a někteří signatáři, zejména autoři prací ve sborníku, pozváni ke společnému setkám.
Ve čtvrtek 23. 6. 83, kdy měli delegáti Světového shromáždění volný den a mohli si
vybrat program mimo budovu Shromáždění, byla tedy CH 77 pozvána na setkání v oboře
Hvězda ve 12 hod. v poledne. Někteří delegáti (Zelení) či pozorovatelé (Broomfield a Spiller z britské CND) přímo oznámili pořadatelům Světového shromáždění, že se hodlají setkat se signatáři CH 77. Nebylo jim to sice doporučeno, avšak v setkání jim prý nelze bránit. Nicméně již ve čtvrtek ráno zjistili všichni tři mluvčí a někteří signatáři, že jsou zcela
neskrývané sledováni příslušníky StB. Obora u letohrádku Hvězda byla už před polednem
obklíčena uniformovanými a zejména neuniformovanými příslušníky. Několik desítek
tajných policistů, z nichž někteří byli vybaveni i kamerami, postupně obklíčili setkání, které pokračovalo i za těchto okolností. Po chvíli přišly i ženy - delegátky Shromáždění známé svými protestními akcemi u britské základny Greenham Common. Všichni delegáti měli na oděvu připevněné jmenovky, policie se tedy nemohla mýlit. Přesto přikročila k
zásahu, tentokrát proti přítomným zahraničním reportérům a posléze i proti delegátům
Shromáždění. Poručila reportérům vydat filmy, magnetofonové pásky i kamery. To vyvolalo údiv a rozhořčení zahraničních hostů. Britský televizní tým např. pozval zdvořile příslušníky Bezpečnosti do hotelu, kde měl technická zařízení, z nichž mohl filmy policii
promítnout. To bylo odmítnuto a nakonec příslušníci Bezpečnosti začali násilím odebírat
kamery novinářům, řádně akreditovaným na Světovém Shromáždění i trvale v ČSSR. Jeden z novinářů byl povalen na zem. Přítomná delegátka, poslankyně za stranu Zelených v
bonnském parlamentu, proti zásahu ostře protestovala, upozornila důrazně, že zásah bude
mít politický dopad, ale i její protest vyzněl naprázdno. Doslova za jejími zády pak byla
přepadena členka její delegace, které chtěla policie prohledat kabelku. Holandský delegát
Josef van Keulen byl odvlečen do lesa a prohledán a teprve na stížnost ostatních delegátů
přiveden zpět.
Ještě než však bylo toto zcela klidné a otevřené setkání policií rozehnáno, bylo z něj
vydáno následující komuniké:
Ve čtvrtek 23. 6. 83 v poledních hodinách se sešli na přátelském a informativním
setkáni nčktcři zástupci západních politických organizací a občanských iniciativ, kteří
se účastní jako delegáti Světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce, s
několika signatáři CH 77, aby si vyměnili názory na problematiku světového míru.
Shodli se na tom, že jejich stanoviska jsou v mnohém příbuzná, že mír úzce souvisí s
lidskými právy a že nejlepší zárukou vnějšího míru je svobodný dialog všech společenských sil uvnitř států i mezi státy. Svobodná setkání a svobodná výměna názorů
zvyšují naději na trvalý mír. Účastníci setkání chtějí v načatém dialogu všemi dostupnými způsoby pokračovat.
V předvečer setkání podepsali toto komuniké i oba poslanci (Schreier a Weisskirchen)
za SPD, kteří se před setkáním vraceli z pracovních důvodů do Bonnu. Při setkání samém
komuniké podepsali:
Heidi Dann, Gabi Potthast, Walter Oswald (Zelení, NSR), Josef van Keulen,
R. lleeskrbeck (Pax Christi, Holandsko), Helen Steven, Rev. Graeme Muckart (Iona
Community), Anna Šabatová, Marie Rút Křížková, Miloš Hájek, Petruška Šustrová, Jakub Trojan, Jan Kozlík, Václav Havel (Charta 77). (Přítomní zástupci CND komuniké nepodepsali jen proto, že měli od své organizace pokyn nepodepisovat v Praze žádný text.)
Na závěr setkání účastníci konstatovali, že tento zbytečný a brutální zásah neprospěl dobrému jménu pořadatelské země - Československa. Mnozí delegáti pak ujistili Chartu 77,
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že budou pokračovat v dialogu nebo jej naváží bez ohledu na hranice a různost názorů a
stanoviska vlád.
Od chvíle, kdy bylo toto setkání hrubým způsobem znemožněno, měla většina jeho
českých účastníků (po dobu 5-7 dni") svá obydlí doslova obklopena příslušníky Bezpečnosti, kteří ve dne v noci je a často i příslušníky jejich rodin doprovázeli na každém kroku,
někde dokonce legitimovali ty, kteří šli na návštěvu do sledované rodiny. Teprve budoucnost ukáže, šlo-li o součást promyšlené persekuce, či jen o výstřelek momentálního podráždění.
Tak byla znovu demonstrována známá teze Charty 77 o naprosté nezbytnosti základních lidských práv pro dialog a dorozumění mezi lidmi a národy. Stát, který toto nerespektuje, není připraven pro mírový dialog, je nanejvýš schopen pořádat jakési mírové
spartakiády.
Charta 77 byla naproti tomu vedena myšlenkou, že povede dialog s každým, kdo o něj
projeví zájem, bez ohledu na jeho politickou či názorovou příslušnost nebo mocenské postavení.
Jan Kozlík
mluvčí Charty 77

Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Marie Rút Křížková
mluvčí Charty 77

V Praze dne 30. 6. 1983
*

*

*

Dokument Charty 77 č. 38/83

OTEVŘENÝ DOPIS ZÁPADOEVROPSKÝM MlROVÝM IINUTlM

Vážení přátelé,
od doby, kdy se některým z Vás podařilo setkat se s námi během Světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce v Praze, neuplynula ani polovina roku. Během
ní jsme někdy měli možnost sledovat Vaše odhodlané protesty zejména proti rozmisťování raket v Evropě. Tímto dopisem Vás chceme stručně informovat o současné situaci
Charty 77.
Před nedávnem rozhodla československá vláda o rozmístění raket na našem území. V
souvislosti s tím odvezla Státní bezpečnost v prvních listopadových dnech na dvě desítky
signatářů Charty 77, včetně mluvčích, k mnohahodinovým výslechům. Při této příležitosti
nám bylo sděleno, že zaujme-li Charta 77 stanovisko k rozmisťování raket na československém území, dojde k trestnímu stíhání pro narušování obranyschopnosti země.
Občanská iniciativa Charta 77 je si vědoma, že hrozba silou, ostrá konfrontace, jíž
jsme v poslední době svědky v mezinárodních vztazích, maří naději probuzenou madridskými jednáními v celé jejich šíři. Místo respektování skutečných tužeb lidí po pokojném
soužití bez ohledu na hranice se utužuje a posiluje neblahý stav rozdělení a nevraživosti
mezi státy. Charta 77 chce přispívat k překonání této znepokojivé situace tím, že je odhodlána nadále plnit úkoly, které si uložila při svém vzniku téméř před sedmi lety - obranou
lidských práv. Jak jsme se na tom shodli ve společném prohlášení, které jsme s řadou z
Vás stačili v Praze v letošním červnu podepsat, boj za mír není pro nás - stejně jako všude
v civilizovaném světě - možný jinak než jako součást úsilí o dodržování lidských práv v
tom smyslu, jak o tom hovoří řada mezinárodních paktů a smluv, které přijala i československá vláda.
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P ř e j e m e Vašemu úsílí m n o h o zdaru, p o d p o r u j e m e Vaše požadavky, žádající světové
velmoci o urychlené j e d n á n i a pokračování v n ě m , aby byly zastaveny závody ve zbrojení.
Praha, listopad 1983
Rudolf Battěk, mluvčí Charty 77,
t.č. ve vězení
Ladislav Lis, mluvčí Charty 77,
t.č. ve vězeni
Podepsáni:

Jan Kozlík
mluvčí Charty 77

Marie Rút Křížková
mluvčí Charty 77
*

*

A n n a Marvanová
mluvčí Charty 77

*

D o k u m e n t Charty 77 č. S/1984
1'RACOVNl KOLOKVIUM O PROBLÉMECH MlRU

Komunlké
Ve dnech 3. a 4. března 1984 se v Praze konalo první pracovní kolokvium, j e h o ž se zúčastnili mluvčí a někteří signatáři Charty 77, zástupci francouzského m í r o v é h o hnutí COD E N E a holandské Mezicírkevní mírové rady (IKV). Účastníci vyslovují h l u b o k é politování nad kroky, které podnikly československé úřady proti většině zahraničních účastníků
kolokvia. Zvláště protestují proti zadržení a vyhoštění části francouzské a celé holandské
delegace. Setkání bylo příležitostí k v ý m ě n ě názorů o příčinách s o u č a s n é krize Evropy i
světa a možnostech, jak ji překonat. Základním stanoviskem, jež všechny účastníky spojovalo,
byl názor, že trvalého míru nelze dosáhnout bez respektu k lidským právům. Účastníci považují
nesmyslné zbrojení v současném světě za výraz neúcty politické moci k lidskému životu a j e h o
hodnotám a za projev její snahy člověka manipulovat a nikoli mu sloužit.
Na Západě i na Východě j e předpokladem překonání krize odvážné a promyšlené úsilí
jednotlivých občanů, skupin a hnutí. V t o m t o d u c h u , vědomi si nedělitelnosti společného
úkolu, chtějí účastníci kolokvia ve své práci i v b u d o u c n u pokračovat. Dohodli se na programu dalších pracovních setkání, na společném publikování některých textů, které z jejich dialogu vzejdou, i o dalších formách spolupráce. Zdůrazňují, že jejich iniciativa je v pln é m souladu se stanoviskem vlád, jak bylo s h r n u t o v d o k u m e n t e c h Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Praha 4. března 1984
dr. Václav Benda

Jiří Ruml

Jana Sternová

mluvčí Charty 77

mluvčí Charty 77

mluvčí Charty 77

Jacques Berthelet
mezinárodní tajemník C O D E N E
Mient Jan Faber
generální tajemník IKV
Představitelé IKV se vzhledem ke svému vyhoštění připojili k podpisu d o d a t e č n ě
(IKV j e ncjmocnější mírové hnuti v Holandsku).
*

*

*

BENDA, RUML, STERNOVÁ K NORKSKÝM ŽURNALISTŮM

Václav Benda, Jiří Ruml a Jana Slernová poskytli rozhovor norským žurnalistům. Své
názory vyjádřili jako soukromé osoby, nikoliv jako mluvčí Charty 77, jimiž jsou. Odpovídali na otázky související se situaci a činností Charty 77 a reakcí Charty 77 na solidaritu
západní
veřejnosti.
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Situaci Charty 77 na počátku S. roku je možno označit za přiměřeně dobrou. Především je třeba zdůraznit, že Charta 77 není a nechce být masovým hnutím (a to ani »masovým«, ani »hnutím«), nýbrž povýtce pracovní iniciativou občanů, kteří se cítí být spoluodpovědnými za osud své vlasti a koneckonců světa vůbec a kteří se podle svých možností rozhodli dát této spoluodpovědnosti také praktický výraz. Je proto nesmyslné posuzovat situaci Charty 77 podle počtu jejích signatářů (že ostatně požívá obecných sympatii,
to plyne už z toho, že moc takových sympatií prostě nepožívá), stejně jako je nebezpečné
pokoušet se ji zařadit podle běžných politických měřítek - nepouštíme sice ze zřetele, že
při naprosté absenci nezávislých politických struktur (a vlastně politických struktur vůbec)
se naše »jednota elementární lidské a občanské slušnosti« stává záležitosti politickou a se
značným politickým dosahem, nehodláme se však jako společenství vzdát závazků ani
omezení, které jsme na sebe při konstituování léto jednoty dobrovolně vzali.
Pokud jde o dlouhodobé cíle, lze konstatovat pomalý, leč nesporně průběžný pokrok
při znovuvytvářeni právního, politického a kulturního vědomí a sebevědomí občanů; při
prolamování informační »železné opony« nejen mezi Západem a Východem či mezi jednotlivými národy Východu, ale zvláště mezi sociálními vrstvami, regióny, závody a posléze i jednotlivými občany, kde byla »spuštěna« bezmála nepozorovaně a kde představuje
nejzávažnější triumf naprosté mocenské svévole; při praktické a pedagogicky účinné demonstraci toho, že záležitosti jako pravda, svědomí, odpovědnost, věrnost či čest nejsou
prázdnými pojmy, nýbrž hodnotami Jichž seje možno přidržovat vytrvale a bez ohledu nu
nemalé oběti. Také pokud jde o aktuální situaci a krátkodobé či postupné výsledky, může
se Charta 77 vykázat spíše úspěchy. Zvláště události kolem pražského Mírového kongresu
oživily obecný zájem a povědomí o našem úsilí v míře srovnatelné jen s údobím vzniku
Charty (1977) a procesu proti VONSu (1979). Doufáme, že i naše autorita ve veřejném
mínění demokratických zemí se upevnila; rozhodně shledáváme méně projevů laciné senzace a odpovědnější i kontinuálnější přístup k našim snahám. Dokonce i moc nás nolens
volens nepřímo bere na vědomí (což ovšem neznamená, že je ochotna nás tolerovat a že
není připravena nás při první příležitosti zničit či že by existovala jakákoli, třeba tichá dohoda o hranicích, které bychom my i oni respektovali), každý náš dokument (v poslední
době např. o ekologické situaci či o problematice narkomanie) bývá obvykle následován
halasnou kampaní, v níž sice samozřejmě není nikdy zmíněn a ve které převažují verbální
snahy lakovat stav věcí na růžovo, která však občas přece jen přinese aspoň jakési kosmetické úpravy.
Je především třeba si uvědomit, že ze samé povahy totalitní struktury mají akce úřadů
v naší zemi vůči kterémukoli občanovi převážně represivní a diskriminační charakter (s důkladností, hodnou nejstrnulejšího kastovního systému). Dále je třeba vědět, že justiční represe proti Chartě 77 (v současné době je vězněno asi 10 signatářů, což je mimochodem
nejnižší počet za posledních několik let) a případy policejního nebo kryptopolicejního fyzického či psychického násilí resp. mučení (které dominovaly zejména v roce 1981, ojediněle se však vyskytují dodnes) jsou jen vrcholky ledovce, který pod přímou nebo nepřímou patronací StB zasahuje do všech oblastí lidského života. Jmenujme namátkou (snad
není třeba zdůrazňovat, že všechny tyto akce jsou nezákonné a že by jejich iniciátory bylo
namnoze možné trestně stíhat podle platného Trestního zákona - kdyby se ovšem v totalitní struktuře našla prokuratura a soud, které by byly ochotny vzít kterýkoli z našich četných podnětů vážně na vědomi): nemožnost získat či podržet si kvalifikované a v některých případech jakékoli zaměstnání (v zemi, která trpí nedostatkem pracovních sil!); znemožnění studia na nejrůznějších stupních škol i jiného uplatnění dětem signatářů Charty
77; soustavné a často okázalé odposlouchávání bytů a sledování osob; kontrola a někdy i
úplné přerušení poštovního styku; šest let trvající odpojení telefonů pod záminkou poruchy; svévolné odebírání řidičských průkazů, technických osvědčení k vozům i cestovních
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pasů; zneužívání zdravotních záznamů a odpírání či naopak vnucování lékařské péče;
odnímání nebo krácení invalidních či jiných důchodů; vystěhovávání z bytů a vyvlastňování (s následným nesmyslným ničením) rodinných domků; různé formy násilného rozdělování rodin; samozřejmě vyloučení jakékoli účasti na oficiálním uměleckém a vědeckém dění, ať jižjde o možnost cokoli publikovat, účastnit se konferencí či získat akademické tituly; dalo by se pokračovat ještě dlouho, možnosti i fantazie totalitního systému
jsou značné a nezastavují se ani před smrtí - případy rušených či dokonce vůbec odepřených pohřbů nejsou výjimkou. Nejzávažnější je, že volba se netýká jen signatářů samotných, nýbrž že se pracuje se systémem rukojmí: toto všechno je v odstupňované míře
(zpravidla se začíná policejním obtěžováním a hrozbami z právě probraného repertoáru
pro případ neochoty distancovat se od dotyčné osoby nebo proti ní spolupracovat s Bezpečností) aplikováno na široké okolí každého signatáře Charty 77, od jeho nejbližších příbuzných přes přátele a známé až po spolupracovníky, sousedy apod. Většina těchto
opatření je uplatňována přísné selektivné a podle dosti záhadného klíče, což zjevné sleduje dvojí účel: jednak to má signatáře Charty 77 zneklidnit, popřípadě mezi ně vnést nedůvěru a rozkol, jednak se tím ztéžuje možnost prokázat a pranýřovat nezákonné praktiky,
neboť moc má pro domácí i zahraniční veřejnost vždycky po ruce aspoň nějaký ten protipříklad. Jaký je efekt těchto represí? Je nutno přiznat, že byla značně narušena regionální
(většina aktivnějších signatářů z »venkova« byla přinucena emigrovat nebo se odstěhovat
do několika větších center, kde je tlak přece jen méně osobní a kde mu lze čelit účinnou
solidaritou) a v určité míře i sociální struktura Charty 77. Alespoň navenek se okolo Charty 77 podařilo vztyčit jakési hradby gheta, v tomto směru jsou však již výsledky nanejvýš
dvojznačné: např. vztahy se Slovenskem či s věřícími i hierarchií jednotlivých církví doznaly v průběhu let podstatného zlepšení. Na vlastní činnost Charty 77 represe vliv prakticky
neměly, přirozené technické obtíže jsou víc než bohatě vyváženy možností odhalovat nezákonné praktiky moci s věrohodností a bezprostředností zážitku »na vlastní kůži« a to ve
zvlášť laboratorně čisté podobě. Pokud jde o konkrétní otázky, podpis Charty 77 neodvolalo ani deset osob, tedy jen zlomek procenta signatářů - což je po sedmi letech tlaku výsledek spíš imponující než zarmucující! Emigrovalo odhadem 100-150 osob (tedy okolo
10% z celkového počtu 1200 signatářů Charty 77), o přímém donucení lze však hovořit jen
u poměrně nialé skupiny (ještě převážně soustředéné okolo zvlášť »nelítostného« roku
1981), u mnohem větší části byl tlak kvůli podpisu CH 77 jen jedním z řady rovnocenných
motivů pro emigraci a není snad příliš nespravedlivé odhadovat, že bezmála polovina vycestovavších signatářů se pro politickou emigraci rozhodla již před podpisem CH 77.
Podpora západní veřejnosti je vskutku reprezentativní a zahrnuje širokou škálu možností, od zi\imu o námi poskytované informace včetně jejich zprostředkování mezi širokou domácí veřejnost (prostřednictvím zahraničního vysílání do Československa i TV
sousedních států) přes důrazné kampaně proti represím až třeba po konkrétní materiální
a lidskou pomoc. Nebylo by bezpečné zde příliš podrobně rozebírat jednotlivé formy podpory a nebylo by zdvořilé pokoušet se jmenovat její individuální a kolektivní aktéry, i sebedelší výčet by nutně nespravedlivě opomněl mnohé, kdo se o naši věc naprosto podstatným způsobem zasloužili. Proto jen tři nahodilé a značně různorodé poznámky k tomuto
bodu:
Nudace na podporu Charty 77 a speciálně prof. František Janouch koná pro naši věc
opravdu dobré služby a má naši plnou důvěru - není naší vinou, že ji můžeme vyjádřit jen
takto zprostředkovaně.
Představitelé vládních i mimovládních organizací a institucí, kteří trvale (jako třeba zastupitelské úřady) či dočasně pobývají v Československu, sice občas a s problematickým
výsledkem podniknou nějakou tu diskrétní intervenci ve věci lidských práv, většinou však
zachovávají uctivý ostych před animozitou moci vůči stykům s jistými občany. Přitom je
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pokládáno za zcela normální, že kterýkoli oficiální návštěvník z Východu volně přijímá
představitele různých opozičních, např. komunistických, stran, hnutí a skupin. Nuže, jsme
přesvědčení, že by prospělo důstojnosti hostů, posílilo naši autoritu (přes možné momentální represe) a přinejmenším nijak nenarušilo jemné předivo tiché diplomacie, kdyby
návštěvníci ze Západu pro sebe důsledně reklamovali totéž právo.
Jsme si vědomi, že podpora západní veřejnosti je pro nás do značné míry vitální záležitosti. Přesto však se vší odpovědností prohlašujeme, že to, oč nám skutečně a přednostně běží, je zprostředkovat právě této veřejnosti zastupitelnou zkušenost se zlem n
umožnit jí tak pochopení významu lidských práv pro nedělitelný mír.
K obecné problematice styků s mírovými hnutími se Charta 77 vyjádřila již mnohokrát - viz k tomu podrobnou analýzu V. Prečana, přednesenou na sympoziu ve Frankenu.
Ke konkrétnímu kolokviu zástupců CH 77 a představitelů francouzského CODENE a holandského IKV: setkání proběhlo podle plánu a vytyčilo program další spolupráce - že policie překazila účast části zahraničních delegátů, to je pro svou ilustrativnost spíše jen potěšující. Je škoda, že se přes poměrně značnou a nepříliš přesnou publicitu této události
nenašlo místo pro zveřejnění společně přijatého komuniké (Charty 77 a CODENE, když
IKV si vzhledem k okolnostem ponechalo možnost dodatečné ratifikace). Zarmucujíci je
formulace některých zahraničních vysíláni pro Československo, že se zástupci Charty 77
»nechali zastrašit« a upustili od dalších styků s představiteli mírových hnutí. Něco podobného nemíváme ve zvyku, ostatně v daném případě byly perzekuce výjimečně směrovány
jen vůči zahraničním účastníkům.
Jsme připraveni navázat dialog s kýmkoliv a bez jakýchkoliv předběžných podmínek pokud tento dialog nemá povahu policejního výslechu! Vysoce oceňujeme rozhodnutí
Městské rady v Oslo, finančně podpořit úsilí Charty 77 a upřímně za ně děkujeme, přesto
si však vyhrazujeme právo cenit mnohem výše jeho aspekt morální než materiální, Ve
smyslu výše řečeného máme maximální zájem o setkání se zástupci Městské rady v Oslo,
abychom jim poděkovali i abychom si s nimi vyměnili zkušenosti. Čím oficielnější bude
rámec tohoto setkání, tím lépe pro nás - a snad i pro ni.
V Praze, 12. března 1984
Václav Benda, Jiří Ruml, Janu Stornová
+

*

*

DOPIS VÁCLAVA BENDY MÍROVÉMU KONGRESU

Vážené dámy a pánové,
účastníci kongresu »Wege zu einer europäischen Friedensorclnungl« Především Vám
chci co nejsrdečněji poděkovat za velkorysé pozvání na Váš Mírový kongres. Omlouvám
se, že reaguji takto opožděně, pošta mi však Váš dopis doručila se značnými průtahy.
Vlastního jednání se bohužel nebudu moci osobně zúčastnit, neboť i kdyby mi čs. úřady dovolily vycestovat, hrozilo by reálné nebezpečí, že mi po skončení kongresu bude
znemožněn návrat do vlasti. Alespoň touto formou tedy deklaruji svou solidaritu s Vaším
úsilím a hledáním, jak jsou vyjádřeny již v samotném názvu Vašeho kongresu. Pokud jde
o postoje mé a mých přátel k mírovým hnutím, o možnosti a směry dalšího dialogu i spolupráce, odkazuji v podrobnostech na příslušné dokumenty Charty 77, zvláště na dopis
Charty 77 Světovému shromáždění... v Praze v červnu 1983, otevřený dopis Charty 77
mírovým hnutím ze dne 14. 11. 1983 a otevřený dopis Charty 77 britským mírovým
hnutím CND/END z 1. 5. 1984 - jakož i na společné stanovisko několika mých kolegů,
adresované přímo Vašemu kongresu.
Obracím se však na Vás ještě s jednou velice naléhavou výzvou a prosím, aby s ní byli
účastníci jednání pokud možno seznámeni: jde o věc dr. Ladislava Lise, kdysi odvážného
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účastníka protifašistického odboje, dlouholetého předního funkcionáře Československého svazu mládeže a Komunistické strany Československa, posléze mluvčího Charty 77 a
jednoho z nejaktivnéjších stoupenců myšlenky boje za mír a spolupráce s mírovými hnutími na Západě - ostatně tato jeho činnost Vám není neznáma, také on byl pozván na Váš
kongres. V loňském roce byl na základě vykonstruovaných obvinění, že se tyto své názory pokoušel šířit ve svém okolí, odsouzen ke 14 měsícům vězení (celý trest si vskutku odpykal, přes protesty naší i mezinárodní veřejnosti) a k následným třem rokům »ochranného dohledu«, což je jakási forma vnitřního vyhnanství s podstatným omezením základních
občanských práv a pod přísným policejním dozorem. Dr. Ladislav Lis se ukázněně podrobil
všem témto omezením, ačkoli jsou na něj aplikována v mnohem tvrdší podobě než na nejnebezpečnější kriminální zločince, ačkoli např. opakované noční kontroly jeho bytu ohrožují
jeho rodinný život i duševní zdraví jeho dětí. Jako důsledný zastánce občanských práv
však rozhodně odmítl respektovat příkazy, které nemají žádnou oporu v zákoně a jsou
pouhým výrazem policejní svévole a msty: např. zákaz dojíždět na svou venkovskou chalupu a starat se tam o hospodářské zvířectvo, které je jedním ze zdrojů jeho obživy.
Byl proto v těchto dnech, dva měsíce po propuštění z vězení, znovu vzat do vazby a
obviněn z »maření výkonu úředního rozhodnutí«: hrozí mu soud a další vězení. Byl si vědom nebezpečí perzekuce a předem ohlásil, že v takovém případě neprodleně zahájí hladovku: je však za své přesvědčení vězněn už po čtvrté, jeho zdraví je podlomeno a v dané
situaci může být bezprostředně ohrožen jeho život.
Apeluji proto na všechny účastníky Mírového kongresu: nedopusťte, aby tento čestný
člověk, který většinu svého života nezištně obětoval ideálům, jež jsou i Vám blízké, byl
znovu nespravedlivě odsouzen a vězněn. Využijte významu, který moc na Východě přikládá mírovým hnutím, a rozhodně požadujte jeho okamžité propuštění. Snažte se působit
na aktivní jednotlivce, nejrůznější organizace, politické strany či dokonce vlády svých
zemí, aby se za dr. Ladislava Lise zasadili.
Předem Vám děkuji za jakoukoli akci, jíž se pokusíte zabránit tomuto ostudnému procesu, a ještě jednou zdravím Váš kongres.
V Praze 20. 5. 1984
dr. Václav Benda
*

*

*

DOPIS VÁCLAVA HAVLA MÍROVÉMU KONGRESU

Sagen sie nein zu

Atomwaffen

c/o Rudolf Steinke,
Goltzstrasse 13b,
1000 B e r l i n 30
Vážený pane Steinke,
děkuji Vám srdečně za Vaše pozvání na heidelbergsko-mannheimský mírový kongres.
Vážím si tohoto pozvání nejen jako pocty mé osobě, ale především proto, že prozrazuje,
že chápete důležitost dialogu i s těmi občany východního bloku, kteří myslí nezávisle na
politice svých vlád.
Jistě chápete důvody, proč nemohu přijet: buď bych nedostal pas anebo - kdybych ho
dostal - mohl bych s určitostí předpokládat, že se už nebudu moci vrátit do své vlasti.
Omlouvám se proto a přeji Vašemu jednání úspěch. Čím zřetelněji na něm bude zdůrazněna nutnost současného oboustranného odzbrojení, tím zřetelněji budou jeho závěry
v souladu i s mým vlastním přesvědčením a s přesvědčením mých přátel. Odpůrci nesmyslného - a zvláště atomového - zbrojení jsme všichni; specifická zkušenost, kterou
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podstupujeme my, kteří žijeme ve východním bloku, nás však nutí možná silněji než
Vás zdůrazňovat, že skutečně perspektivní a smysluplné odzbrojení může být jen to, k němuž přistoupí současně obě strany rozdělené Evropy a které nebude pouhým výsledkem
taktických kompromisů vlád, ale výrazem skutečné vůle k Evropě, v níž budou lidé žít důstojně, svobodně a v bezpečí, tedy k Evropě nerozdělené na pakty a bloky, ale založené na
společenství svobodných národů, chovajících k sobě navzájem důvěru a schopných řešit
své eventuální spory pouze nenásilným způsobem.
13. 5. 1984
V úctě Váš
Václav Havel
U dejvického rybníčku 4,
Praha 6
*

*

*

OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉHO NUKLEÁRNÍHO ODZBROJENI (END) CHARTĚ 77

Milí přátelé,
děkujeme Vám za Váš poslední dopis západoevropským mírovým hnutím (dokument
Charty 77 č. 38/83) a za kopii Vašeho dopisu prezidentu ČSSR (Dokument Charty 77
č. 39/83).
Sledujeme s velkými sympatiemi a obdivem zprávy z Vaší země o protestech proti
rozmístěni nových sovětských raket na Vašem území. Stejně jako Vy, i my protestujeme
proti pokračujícímu zvyšování závodů ve zbrojení, jehož nedávným a nebezpečným příkladem je rozmístění nových nukleárních raket v obou částech Evropy. Rovněž sdílíme
Vaše přesvědčení, že zabezpečení mezinárodního detente nemůže nikdy být výlučnou
úlohou vlád, ale musí to být i odpovědností všech občanů. Naše zakládající deklarace
Výzva END z roku 1980 navrhla politickou strategii detente zdola, jejímž cílem je rozpuštění jak NATO, tak i Varšavské smlouvy. Výzva zdůraznila potřebu »bránit a rozšířit práva
všech občanů, Východu i Západu, účastnit se tohoto společného hnutí a angažovat se vc
všech formách vzájemné výměny«. I nadále stojíme za touto původní Výzvou a trváme na
tom, že respektování občanských práv a demokratických svobod je životně důležitým a
nutným předpokladem k tomu, aby občané mohli plnit svou odpovědnost,
Jsme proto znepokojeni zprávami o pokračující perzekuci a výsleších, kterým jste Vy i
ostatní v Československu vystaveni v rozporu se zákony Vaší země, které zaručují legitimní a otevřený projev občanských postojů. Chceme vyjádřit naši solidaritu s Vašimi aktivitami a znovu zdůraznit naše stanovisko - veřejně sdělené v odpovědi na Váš dokument
ze 16. listopadu 1981, a zopakované v našem protestu proti hanebnému zatčení a věznění
mluvčího Charty 77 Ladislava Lise - jímž žádáme úřady Vaší země, aby »zastavily veškeré
pronásledování Charty 77 a umožnily všechny způsoby komunikace mezi zastánci lidských práv a věci míru v Evropě« (END Bulletin, č. 8, 1982).
V průběhu několika posledních let jste obhajovali zásadu nedělitelnosti míru, kterou
jste znovu potvrdili ve Vašem společném prohlášení s KOR (KSS) a Solidaritou z 12.
února 1984. Zdůrazňujete, že mírové snahy vlád jsou neupřímné, kdekoli jsou provázeny
pronásledováním vlastních občanů domáhajících se základních demokratických svobod a
lidských práv. Současně dáváte jasně najevo, že vlády, které zvyšují závody ve zbrojení ve
jménu obhajoby těchto práv a svobod, pouze přibližují nebezpečí jaderné války v Evropě a
tím ohrožují právě onu civilizaci, z níž původně vzešly principy lidských práv a demokratických svobod.
Vítáme a podporujeme tento důraz na nedělitelnost míru a demokratických práv.
Podle našeho názoru skutečný a trvalý mír vyžaduje demokratickou přeměnu Evropy, což
znamená jak vyloučení násilí mezi státy a uvnitř států, tak i odstranění existujícího násilí
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ve vztazích mezí jednotlivými občany a jejich státy. Tato pozice zřetelně volá po mírové
přeměně současné geopolitické reality v obou částech Evropy. Nepovažujeme tuto realitu
za definitivně ustálenou a neměnitelnou. Jak jsme již zdůraznili v našem dopise z ledna
1983 zaslaném předsedovi Sovětského mírového výboru panu Žukovovi, jsme přesvědčeni, že »... bariéry rozdělující Evropu musí být postupné překonány... nenásilnými cestami
v průběhu jednání o regionálních dohodách (zahrnujících jak jaderné, tak i konvenční
zbraně). Tímto způsobem mohou jednotlivé národy Východu či Západu krok za krokem
dosáhnout určité nezávislosti na blocích, k nimž přináleží a znovu se zařadit do mírového
společenství Evropských národů ...« Nicméně, mají-li tyto dohody mezi státy být autentické a trvalé, musí být doprovázeny svobodnou komunikací a výměnou myšlenek a programů mezi občany na Východě i na Západě o tom, jakým způsobem má být dosaženo
jednoty míru a demokracie.
Odmítáme proto jako falešný obvyklý výrok, jímž se kladou pouze dvě alternativy:
BUĎ vzájemné zničení jadernou válkou, NEBO udržování nedemokratického a nespravedlivého rozdělení Evropy do dvou bloků (což je situace, která sama o sobě představuje
hlavní zdroj nebezpečí globální atomové války). Patříme ke vzrůstajícímu počtu těch, kteří
- v Británii i jinde - věří, že existuje třetí cesta k dosažení trvalého míru pro Evropu a pro
celý svět. Tato třetí cesta je založena na přesvědčení, že cíle míru a demokracie nemohou
být uvažovány odděleně a že nezávislé iniciativy jak ve východní, tak v západní polovině
našeho kontinentu jsou nezbytné pro vytváření prostoru a popudů směřujících k vybudování mírové a demokratické Evropy. Toto stanovisko jsme vyjádřili v našem dokumentu
ze 14. prosince 1981, kdy jsme rovněž stanovili potřebu »pracovat pro demokracii v politickém a hospodářském životě každé země tak, aby byla zajištěna záJdadní lidská práva - a
zejména právo na mír - pro všechny národy«.
Zdravíme a vítáme Vaše závazné zaujetí pro věc míru a demokratických práv, které
soustavně a důsledné prokazujete ve Vašich prohlášeních a děkujeme Vám za významný
příspěvek k mezinárodní diskusi o míru. Jsme si vědomi, že vydobýt respektování demokratických svobod a bytostných práv na otevřenou komunikaci mezi občany Východu a
Západu je životně důležitou součástí našich snah o zajištění trvalého míru v Evropě i ve
světě; dovolte nám, abychom Vás v této souvislosti uj^tili o naší solidaritě a podpoře ve
Vašem statečném úsilí.
Londýn, 16. března 1984
European Nuclear Disarmament (END)
Pozn.: Ve Velké Británií Jsou dvě mírové organizace: CND a END. CND (Campaign for
Nuclear Disarmament) je největší mírová organizace v Evropě. Zástupci CND byli pozváni
loni v červnu na pražské Shromáždění za mír a život, proti jaderné válce. Během své návštěvy v Praze se však sešli i se zástupci Charty 77. Jejich zpráva po návratu do Británie
podnítila diskusi o vztahu CND k neoficiálním občanským iniciativám ve východní Evropě. Dosavadní
výsledek této interní diskuse je ilustrován dopisem, který CND
zaslala
Chartě jako odpověd na Otevřený dopis Charty 77 západoevropským
mírovým hnutím. Kopii dopisu CND poskytla čs. velvyslanectví v Londýně a čs. velvyslanec na obsah
dopisu
promptně
reagoval.
END (European Nuclear Disarmament) je daleko menši organizace. Její
představitelé,
úzkých styků s neoficiálními
skupipředevším E. P. Thompson, jsou známi prosazováním
nami v socialistických
zemích. Nikdo z END nebyl ani pozván na pražské mírové
shromáždění. END nedávno založila pracovní skupinu ("Czech Task Group), která se bude staral
výlučné o styky s Československem,
o publikaci mírových materiálů Charty 77 v zahraničí,
o publicitu perzekuce českých občanů usilujících o mír, o svět zbavený hrozby
nukleární
válk)>, o snížení napětí v Evropě.
*
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Dokument Charty 77 č. 9/84
OTEVŘENÝ DOPIS BRITSKÝM MlROVÝM HNUTÍM C N D . END

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za Vaše otevřené dopisy, které k nám dorazily teprve s jistým zpožděním a kterými mimo jiné reagujete na naše iniciativy z podzimních měsíců loňského roku. Jsme Vám vděčni za podporu, kterou našemu počínání vyjadřujete jak ve svých dopisech, tak svými dalšími konkrétními akcemi. Jsme potěšeni, že naše stanoviska k celé řadě
zásadních problémů se značně přiblížila a že vzrůstající vzájemné porozumění skýtá nadějné vyhlídky pro další dialog a dokonce konkrétní spolupráci.
Zde je však nezbytné opustit půdu zdvořilostí a diplomatické řeči a jasně si definovnt
některé základní skutečnosti. Charta 77 ze samé své podstaty není, nechce být a nemůže
být mírovým hnutím. Především není hnutím. Je to trvalá společná iniciativa jednotlivých
občanů nejrůznějšího věku, povolání, politických názorů i náboženských přesvědčení, které spojuje pocit odpovědnosti za běh věcí obecných a odhodlání zasazovat
se za nápravu jejich neutěšeného stavu na základě neotřesitelného respektu k určitým základním hodnotám, jako jsou svoboda, spravedlnost a důstojnost člověka - ne zcela přesně a spíše v žurnalistické zkratce bývá toto úsilí označováno za obhajobu lidských n
občanských práv. Charta 77 tedy neodpovídá obvyklému pojmu hnutí přinejmenším ve
dvou základních parametrech (přičemž to nejsou »kyselé hrozny« nějaké kryptoopoziční
skupiny, živořící v podmínkách totalitního systému, nýbrž důsledně sledovaný záměr, o
němž jsme dokonce přesvědčeni, že představuje důležitý nový prvek v nápravě celosvětové krize politiky a morálky): usiluje mnohem spíše o prohlubování zmíněného pocitu spoluodpovědnosti než o nějakou masovost, o získání co největšího počtu přívrženců, a není
ani dost dobře schopna klást si konkrétní politické cíle, alespoň ne v tom smyslu, v jakém
se slovu politika doposud rozumí.
Tím méně lze Chartu 77 označit za hnutí mírové. Samozřejmě jsme si vědomí, že nepominutelnou podmínkou svobody, spravedlnosti a důstojnosti lidského života je sama
existence tohoto života - a v tomto smyslu je obrana míru legitimní a podstatnou součástí
našeho úsilí. Slova mír však může být použito ve vztahu k nejrůznějším sférám.
Může znamenat mír duše, smíření a plodnou jednotu uvnitř konkrétní osobnosti. Může
označovat mír občanský, tj. pokojné a na spravedlnosti založené vztahy jak mezi jednotlivými občany navzájem, tak mezi občany a jejich státem. Konečně jím může být míněn
mír mezi národy a státy, jejich klidné a solidní spolužití (přičemž je snad jasné, že od »absence války« vede ke skutečnému míru ještě velice klopotná cesta). Již ze samotné povahy
naší aktivity vyplývá, že pokládáme za pošetilou a nebezpečnou - politicky i lidsky - snahu
»zachránit sám sebe«, založit problém míru na čistě spirituelním základu, na vnitřní nápravě izolovaného individua. Stejně pošetilou a nebezpečnou se nám však jeví redukce
míru na otázku dohod a uvolňování mezi státy a bloky, aniž by byla jakkoli změněna jejich
vnitřní válečná a tedy i k vnější válce vždy pohotová struktura, či dokonce na pouhá částečná odzbrojovaci opatření a omezení.
Pokládáme za nutné se ohradit proti pasáži z dopisu END, podle níž dáváme jasně najevo, že vlády, které zvyšují závody ve zbrojení ve jménu .obhajoby těchto svobod a práv
(rozuměj základních demokratických svobod a lidských práv), pouze přibližují nebezpečí
jaderné války v Evropě, a tím ohrožují právě tuto civilizaci, z níž původně vzešly principy
lidských práv a demokratických svobod. Nic podobného jsme nikdy jasně ani nejasně najevo nedali, pro většinu z nás je taková formulace nepřijatelná jak pro svou přílišnou jednostrannost, tak pro svou politickou naivitu. Víme sice, že jaderné zbrojení se svou perspektivou totálního zničení vytváří kvalitativně novou situaci, na niž je tradiční pojmy
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možno aplikovat jen s velkou opatrností. Jsme si vědomi také nebezpečí, které v sobě
skrývá každý rozhodný a militantní postoj, byť se i děje ve jménu obhajoby lidských a demokratických práv. Nezbytná omezení těchto práv se mohou velmi snadno proměnit v jejich pohodlné suspendování, vždyť z hlediska mocenského uvažování budou tato práva
vždy představovat jen pouhý nepříjemný balast. Jsme však daleci toho, abychom stavěli
na stejnou úroveň agresi a obranu, útočníka a jeho objekt. Nesouhlasíme s šíleným hromaděním zbrojních arzenálů, které představuje vážnou hrozbu pro celé lidstvo; stejně rozhodně se však stavíme i proti krokům jednostranného odzbrojení a nevyvážených ústupků,
které by za dané situace nedostatku poctivých úmyslů, mezinárodní důvěry a hlavně
občanské kontroly mocensko-militaristických center tuto hrozbu celému lidstvu pronikavě zvýšily - osobní strach je přece jen mocnou brzdou. Není nic nebezpečnějšího než vystavovat ty, kdo drží prst na spoušti nové a poslední války, pokušení představ o možném
vítězství a přežití. Konečně oproti Vám disponujeme prožitou zkušeností, že kromě termonukleární války existují i jiné, méně nápadné, avšak neméně účinné formy zániku civilizace. Přinejmenším někteří z nás proto dávají přednost rizikům (byť velkým) pevného
postoje před jistotou neblahých důsledků apeacementu.
Toto ohrazení bylo nezbytné, protože do našich vlastních úst byla vložena formulace
resp. interpretace nám nepřijatelná. Také s řadou dalších názorů vyslovených v dopisech
obou Vašich hnutí se nemůžeme ani zdaleka ztotožnit, ať již proto, že s nimi věcně nesouhlasíme, nebo proto, že překračují meze naší »kompetence«. Těmito odlišnými názory, které prezentujete jako své názory, jsme však naopak potěšeni. Vždyť půda pro plodný
a smysluplný dialog existuje právě tam, kde se naskýtají názorové diference. Charta 77 se
zásadně neuzavírá žádnému rovnocennému a poctivě míněnému dialogu. V jistém smyslu je totiž založena na přesvědčení, že skutečný otevřený dialog je jedinou cestou, po níž
je možno (při zachování a plném respektování všech rozdílů politických, ideologických i
náboženských) dospět ke shodě o nedělitelných a nezadatelných hodnotách lidské svobody, spravedlnosti a důstojnosti - a rovněž zastavit proces devalvace těchto hodnot v
dnešním světě. Rozhodně se nemusíte obávat, že bychom se od dialogu s Vámi dali odvrátit jakýmikoli utilitárními politickými zřeteli. Ať již by to měla být hrozba zvýšených represí Či ztráty důvěry našich mocensky významnějších příznivců. Naopak, dialogs mírovými hnutími (tedy ne s institucemi, vzniklými z vůle moci a sterilně sledujícími její taktické
cíle) jo pro nás dvojnásob vítaný a také závazný.
Podle našeho názoru nejsou tato hnutí produktem cizí ideologické manipulace, zmrazujícího strachu či hysterického útěku před skutečně závažnými rozhodnutími (byť všechny tyto prvky v nich zajisté objevit lze), ale výrazem hluboké občanské odpovědnosti, která se v nesporné celosvětové krizi neváhá osobně a nezištně angažovat ve jménu lidského
života a jeho základních hodnot. Také Vaše směřování jaksi »napříč« klasickým demokratickým strukturám a politickým mechanismům (a opět jsme hluboce přesvědčeni, že tyto struktury představují nezbytný základ, jehož popření nebo zfalšování vždy přineslo jen
vystupňova ně zlo; jsme si však vědomi, že marasmus těchto struktur má významný podíl
na stávi\jící krizi světa a že bez radikálně nových impulzů a ohrožujících proměn nemůže
být výcho disko z této krize nalezeno) je velmi blízké smyslu i formám našeho usilováni.
Vážíme si proto dialogu s Vašimi hnutími a věříme, že je schopen významně modifikovat
a obohatit jak stanoviska rozmlouvajících, tak vědomí těch, kdo našemu rozhovoru toliko
z povzdálí naslouchají. Pokud bude existovat nezbytnost těchto rozdílů a dát jim pozitivní
konvor gující smysl, má náš dialog šanci přeměnit se ve věcnou, plodnou spolupráci. A
bez takové spolupráce přes hranice bloků, ideologických schémat i rozdílných zkušeností
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nemá rozumné vyhlídky ona nedílná věc, o kterou snad všichni usilujeme. Ať již ji nazýváme věcí míru či věcí lidských a demokratických práv.
1. 5. 1984
Dr. Václav Benda
Jiří Ruml
Jana Sternová
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
* * *

ODPOVĚĎ NA POZVÁNI

Ochrana

lidských

práv je nedílnou

součásti

úsilí o mír

Sekretariát kongresu »Řekni „ne" atomovému zbrojení«
Heidelberg, 29.-31. 5. 1984
Praha, 23. 5. 1984
Vážení a milí přátelé,
nejsrdečnější dík za Vaše pozvání ke kongresu, na němž jednáte o »cestách k mírovému pořádku v Evropě«. Cítíme se poctěni tímto projevem Vaší důvěry a solidarity. Chápeme, že platí nejen našim osobám, ale všem, kdo v naší zemi usilují o nalezení těchto cost.
Tak jako Vy jsme si vědomi vážnosti současné krize v mezinárodních vztazích a nebezpečí, hrozícího naší i Vaší zemi, celé Evropě i celému lidstvu ze stupňování zbrojení i napětí mezi velmocemi a vojensko-politickými bloky, jejichž dělící čára je z části i hranicí
mezi Vaší a naší zemí. Rozmisťování jaderných raket u Vás i u nás v současné době loto
nebezpečí jen zvyšuje. Roste možnost zpustošení našich zemí a vyhubení našich národů,
je ohrožena jejich budoucnost i ochuzována již jejich současnost tím, že výsledky práce
nejlepších mozků i nejdovednějších rukou pohlcuje toto zbrojení a zároveň znemožňuje,
aby mohly účinněji přispívat k řešení globálních problémů celého lidstva. Tlak těchto skutečností i výhled na tyto perspektivy postihuje i myšlenkový a morální stav a vývoj společnosti, žijící v jejich stínu. S militarizací je jím vnucován černobílý pohled na světové dění,
zvyšuje se manipulování lidmi ze strany mocenských aparátů, jsou omezována občanská
práva, zpochybňována lidská důstojnost. To vše vybízí k hledání cest a prostředků, jak zastavit a odvrátit tuto hrozbu.
Vážíme si toho, že jste na program jednání kongresu zařadili kromě jiného také Forum V: Význam mírové diskuse ve východní Evropě pro západní mírové hnutí. Podmínky a formy této diskuse alespoň u nás jsou podstatně odlišné od Vašich. Proto již úvodem k tomuto tématu musíme opakovat, co jsme mnohokrát řekli a napsali v našich rozhovorech a korespondenci s členy západních mírových hnutí: Obranu lidských a občanských práv v zemích, kde jsou potlačována, považujeme za předpoklad i nedělitelnou
součást každého úsilí o opravdový mír, který by nebyl jen přestávkou mezi válkami a přípravou nové, ještě hroznější války. Opravdová diskuse o míru není možná bez minimální
svobody projevu cítění, jež je předpokladem i pro autentickou, spontánní angažovanost
pro věc míru. Tam, kde moc potlačuje tyto svobody násilím, má méně zábran sahat k násilí navenek. V tom smyslu považujeme mír za nedělitelný. Možná, že se v tom neshodneme s někým z účastníků Vašeho kongresu.
Neznamená to, že bychom podceňovali jednotlivé technické a organizační aspekty
mírového uspořádám. Ve svých úvahách a diskusích - omezených uvedenými podmínkami v naší zemi, jež nám ostatně nedovolí ani osobní účast na Vašem jednání - věnujeme
pozornost otázkám jak zmenšit napětí a nebezpečí, hrozící nám i Vám z mimořádné intenzity nakupeni ničivých prostředků právě na linii styku obou bloků v Evropě. Jistě by
zmenšení této intenzity právě v této oblasti mohlo k tomu přispět. Bezatomový koridor,
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jak jej navrhuje zpráva Palmeho komise, zasluhuje pozornost a podporu mírového hnutí.
Zaujal nás i návrh, který jsme četli nedávno v časopise Neue Gesellschaft, oživující dnes
již téměř zapomenutý plán Rapackého na pásmo bez atomových zbraní, cizích vojsk a
snížený stav domácích vojsk i výzbroje ve Střední Evropě, i když snad dnes bezprostředně
těžko uskutečnitelný.
Zaslouží pozornost i podporu také myšlenka závazku nepoužití jaderných zbraní a
smluvního potvrzení závazku nepoužít síly v mezinárodních vztazích. Tento závazek je
ovšem zakotven již v Chartě Spojených národů a v řadě smluv o ni se opírajících. Jeho
porušení v různých částech světa (také vůči naší zemi) ukazuje, že bez náležitých kontrolních ustanovení by taková další smlouva sotva přispěla k zmenšení a překonání nedůvěry. Domníváme se, že jen v takovém kontextu by mírové hnutí svou podporou tohoto
návrhu sehrálo pozitivní úlohu.
Právé v této souvislosti by bylo správné ukázat na vzájemnou závislost závazku nepoužívání síly k řešení politických problémů navenek a respektování občanských práv a
svobod uvnitř státu. I ta vyplývá z Charty OSN a Deklarace lidských práv i paktů z ní vycházejících. Výrazně byla vyjádřena v Závěrečném aktu z Helsinek a loni znovu v dokumentu madridského zasedání KBSE. Myslíme, že by mírové hnutí mělo zvláště těmto
dvěma dokumentům mírového uspořádání v Evropě věnovat pozornost a zabývat se cestami, jak přimět vlády k jejich dodržování, po případě jak se stát dynamickým faktorem
vůči dnes již institucionalizovanému a politicky dnes bohužel stagnujícímu procesu pokračování Helsinek.
Rozhodná podpora obraně lidských práv mírovým hnutím může napomoci tomu, aby
otázka lidských práv nebyla zneužívána kteroukoli stranou jako zbraň a nástroj studené
války. Pojetí nedělitelnosti míru, zahrnující respektování lidských práv a občanských svobod ve smyslu odpovídajícím Chartě i Helsinkám, může být i základnou pro evropské
mírové hnutí na Západě i na Východě.
Nevíme, zda jste kromě nás a dalších našich přátel pozvali do Heidelbergu také členy
a zástupco institucí, jež u nás i našich sousedů nesou název »mírové« a které v podstatě reprodukují stanoviska vlády. Víme, že dialog mezi Vámi a jimi může mít smysl, zůstane-li
nadále v dialogu s námi a jinými nekonformními podporovateli mírových snah a dáte-li to
nqjevo i těm, kdo se pokoušejí zmonopolizovat mírové úsilí v zemích východní Evropy.
Budeme Vám povděčni, přijmete-li tento dopis jako příspěvek do diskuse, jíž přejeme
bohatý a podnětný obsah a plodný průběh i výsledek. Prosíme, abyste omluvili naši nepřítomnost z důvodů, jež se vymykal našim možnostem. Budete-li moci nám zaslat materiály kongresu, popř. navštíví-li někdo z Vás naši zemi k přímé diskusi s námi, bude snad
možno aspoň touto cestou náš dialog či diskusi doplnit.
Jeden z nás, jehož jste také polzvali, nemůže Vám odpovědět ani připojit svůj podpis
tomuto listu. Ladislav Lis, jeden z nejhorlivějších stoupenců mírového úsilí, je znovu ve
vězení jako oběť policejní zvůle. Jeho situace ilustruje obtížné postavení a podmínky diskuse o míru v naší zemi. Chceme Vám jeho jménem vyjádřit dík za pozvání i za projevy sympatií a solidarity těch z Vás, kteří jakkoli vystoupili či snad ještě vystoupí na jeho
obranu.
Vaše jednání zdravíme a přejeme mu plný úspěch.
Jiří Hájek
Jiří Ruml
Jiří Dienstbier
Anna Marvanová
*
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Dokument Charty 77 č. 12/84
DOPIS ČESKOSLOVENSKÉMU VÝBORU PRO EVROPSKOU BEZPEČNOST
Předsedovi

dr. B.

Kučerovi

Pane předsedo,
se zájmem jsme četli zprávu o chystaném Mezinárodním semináři, který připravujete
na 22. a 23. tohoto měsíce. Jako účastnící občanské iniciativy zaměřené mimo jiné k důslednému plnění závěrů Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jak je formuluje
Závěrečný akt z Helsinek, vítáme každý krok směřující k tomu, aby se v naší i mezinárodní veřejnosti upevňovala znalost těchto závěrů a aby se rozvíjely iniciativní akce k
jejich dodržování a realizaci.
Považujeme - pravděpodobně shodně s mnohými členy Československého výboru i
dalšími účastníky semináře - dodržování těchto zásad, jež znamenuji významný pokrok v
mezinárodních vztazích i v rozvoji mezinárodního práva, za účinnou cestu juk čelit
současnému zhoršování mezinárodního ovzduší, jehož produktem a zároveň dalším podněcovatelem je též rozmisťování nových raketových systémů na Východě i na Západě
našeho kontinentu - a také u nás.
Společně se značnou částí naší veřejnosti jsme proto pozorně sledovali madridská jednáni Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, skončená loni v září. Již v jejich průběhu jsme se vyjadřovali k některým jejich aspektům v dopisech a podáních nejvyšším orgánům naší republiky. Seznámili jsme se s výtahem z Výsledného dokumentu, jak byl
zveřejněn v denním tisku 24. 9. minulého roku. Marně jsme čekali na vydání celého textu, jež bylo v publikovaném výtahu přislíbeno. Proto jsme se postarali o to, aby účastníkům a přátelům naší občanské iniciativy byl dán k dispozici alespoň úplný text části
směřující k plnění principu VII Závěrečného aktu z Helsinek »Respektování lidských práv
a základních svobod«; později jsme vypracovali komentář, zabývající se i širšími souvislostmi celého dokumentu. V dopisu nejvyšším orgánům republiky z 14. 11. 83 jsme navázali na usnesení předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR z 23. 9. 83 k Výslednému dokumentu z Madridu a předložili v něm konkrétní konstruktivní návrhy, jejichž realizace by
podle našeho názoru mohla přispět k tomu, aby toto usnesní, ukládající všem orgánům
státu plnit závěry Dokumentu, bylo realizováno.
Uvedené skutečnosti dostatečně prokazují vážný a kvalifikovaný zájem našeho neformálního společenství občanské iniciativy Charta 77 o tématiku, jíž se má zabývat váš připravovaný seminář. Z kontextu informace o něm vyrozumíváme, že má podpořit úsilí
stockholmské konference, jejíž druhá etapa byla zahájena v uplynulých dnech. Jsme si vědomi závažnosti a aktuálního významu právě této problematiky. Vždyť stockholmské zasedání poskytuje při krizi odzbrojovacích jednání o snížení sil i stavu výzbroje ve Střední
Evropě určitou nadějnou možnost - právě tím, že neizoluje ani neabsolutizuje vojenskotechnickou stránku problému odzbrojení, nýbrž jej (jak napovídá již název konference)
plně v duchu Helsinek i Madridu staví do kontextu politického řešení »posílení (a vlastně
obnovení) důvěry«. Vrací se tedy ke globálnímu pojetí bezpečnosti a spolupráce, jak je vyváženě vyjádřil Závěrečný akt z Helsinek a po něm Výsledný dokument z Madridu.
Domníváme se, že právě tento komplexní pohled by měl najít uplatnění v jednání
pražského semináře. Nechceme podceňovat některá věcná řešení, směřující k zmenšení
nebo úplnému odstranění atomové hrozby z našeho kontinentu, a'právě z té jeho části,
kde nakupení vojsk i ničivých prostředků činí současnou situaci stále labilnější a zvyšuje
hrozbu pro život lidí i celých národů zde žijících. Podobně se stavíme k úvahám o
smluvním zakotvení závazku nepoužívat síly v mezinárodních stycích. Tento jistě významný
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závazek je už obsažen v Chartě Spojených národů (čl. 2, odst. 4) stejné ve Varšavské
smlouvě (čl. 1) a v řadě dalších bilaterálních i multilaterálních smluv a dohod. Potvrzuje
jej i Závěrečný akt z Helsinek. To vše ovšem nemluví proti tomu, aby tento závazek byl
znovu slavnostním způsobem smluvně potvrzen. Je však třeba vzít v úvahu, že přes všeobecnou platnost byl tento závazek už několikrát svými signatáři porušen - v Evropě naposledy roku 1968 právě vůči nám těmi, kdo jej podepsali jak v Chartě OSN, tak ve
Varšavské smlouvě i v bilaterálních dohodách s námi. Aniž se pouštíme do rekriminací,
měli bychom si být vědomi toho, že návrh na jeho nové smluvní potvrzení je málo věrohodný, nedístancuje-li se (třeba diskrétně, ale zřetelně) od tohoto jeho posledního porušení, a že ztrácí jakoukoli věrohodnost, je-li doprovázen pokusy toto porušení ospravedlňovat a dokonce glorifikovat, jakož i akty represe a diskriminace vůči těm, kdo v souladu s Chartou OSN, Varšavskou smlouvou i uznávanými normami mezinárodního práva
a morálky toto porušení odmítali a odmítají. Nové smluvní zakotvení tohoto významného
závazku má smysl jen tehdy, je-li doprovázeno věrohodnými a kontrolovatelnými zárukami, že se nebude opakovat jeho porušování.
Má-li Mezinárodní seminář kromě studijních závěrů přispět k úspěchu stockholmských jednání a ovlivnit v tom směru veřejnost, měl by na něm zaznět tón odpovídající
duchu i liteře Výsledného dokumentu z Madridu. V něm je zřetelně vyjádřena myšlenka
nedělitelnosti míru a bezpečnosti v Evropě nejen teritoriálně, ale i vzhledem k plnému zachovávání všech principů, které pro mír a bezpečnost stanovil Závěrečný akt z Helsinek.
Ještě důrazněji než v Helsinkách slíbili signatářské státy v Madridu »striktně, bez omezení
respektovat a uvádět v praxi všech 10 principů, obsažených v Deklaraci principů, jimiž se
řídí vztahy mezi účastnickými státy bez ohledu na jejich politický, hospodářský nebo společenský systém, jakož i na jejich velikost, zeměpisnou polohu a stupeň hospodářského
rozvoje«. A poněvadž, jak se ukázalo za devět let od podpisu ZA z Helsinek, z principů
Deklarace byl mnohými státy snad nejčastěji porušován právě princip VII »Respektování
lidských práv a základních svobod«, považovali autoři i signatáři madridského Výsledného
dokumentu za nutné opakovat, že toto respektování je podstatným činitelem míru, spravedlnosti a blahobytu, slíbit, požadovat a zajišťovat stálý zřetelný pokrok tohoto respektování ve všech zúčastněných státech bez ohledu na jejich politický, hospodářský i sociální
systém. A zatímco u ostatních principů Deklarace jejich plnění zůstává věcí vlád, uznal už
ZA v Helsinkách právo každého občana »znát svá práva a povinnosti a postupovat podle
nich« a madridský dokument výslovně uvádí, že na tomto poli - v mezinárodní ochraně
lidských práv jakožto činitele míru a bezpečnosti - náleží »významná a pozitivní úloha«
nejen vládám, ale i »institucím, organizacím a jednotlivcům«. Tím je mezinárodně legalizováno postavení a činnost občanských iniciativ, jako je Charta 77; vztahuje se na ně i závazek
signatářů madridského dokumentu »podporovat opravdové úsilí o plnění ZA z Helsinek«.
Právě v souvislosti s potřebou obnovit a upevnit důvěru v mezinárodních vztazích jako předpoklad dalších kroků v procesu uvolňování považujeme za nutné připomenout důraz madridského dokumentu na respektování lidských práv a svobod v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv i s pakty o lidských právech. Opravdové a důsledné dodržování závazků v tomto směru je věcí, kde kontrola je v rukou každého občana a kde porušování kterýmkoli ze signatářských států nezůstane utajeno před žádným ze spolusignatářů.
Respektování lidských práv a svobod občanů státní mocí je také základnou k tomu, aby
se mohlo vytvářet skutečné veřejné mínění v zemi a mohl zde vyrůstat i významný činitel
pro plnění všech zásad a závazků z helsinské deklarace - na státní moci nezávislé, ji podporující, ale i kontrolující lidové mírové hnutí.
Domníváme se proto, že seriózní diskuse o problematice posilování důvěry mezi signatáři Helsinek i Madridu se nemůže vyhnout posuzování otázek plnění principu VII
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helsinské Deklarace. Právě tato otázka je pro činitele veřejného míněni mimořádně důležitým momentem a pro vlády přímo testem jejich věrohodnosti při dodržování všech
ostatních principů, norem i závazků. Proto by měla mít náležité místo i ve vašem semináři. Sami jsme ochotni poskytnout potřebné podklady, podporují stanovisko, jež vyjadřujeme v tomto dopise.
Považujeme za vhodné po dohodě s vámi zajistit i účast odborníků z řad signatářů
Charty 77, kteří by v souladu se zásadami a normami helsinského, madridského i jiných
dokumentů naše stanovisko na semináři tlumočili.
Přípravě i průběhu tohoto semináře přejeme plný úspěch.
17. 6. 1984
Dr. Václav Benda
Jiří Ruml
Jana Sternová
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
Mluvčí Charty 77 inž. Rudolf Battěk je nadále ve vězení.
*

*

•

Dokument Charty 77 č. 13/84
OTEVŘENÝ DOPIS 3. KONFERENCI ZA EVROPSKÉ JADERNÉ ODZBROJENI

Konané

v Perugii ve dnech

17.-21.7.1984

Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme při příležitosti Vašeho 3. mezinárodního setkání a přejeme
Vašemu jednání plný úspěch.
Charta 77 sice není mírovým hnutím v tom smyslu, jak se tomu pojmu běžně rozumí
na Západě, totiž v jistém smyslu »jednoúčelovou« iniciativou, vznikla na jiném základě, s
jiným posláním, ale to v žádném případě neznamená, že bychom se k otázce míru obraceli zády. Zrod nezávislého západního mírového hnutí považujeme za významný mezník
i pro své usilování o demokratičtější a svobodnější poměry v naší části Evropy, Klademe
přitom důraz na to, že spravedlivého a důstojného míru se národům Evropy doposud nedostalo, že čtyřicet let po 2. světové válce žijeme v uměle rozdělené Evropě a důsledky tohoto rozdělení pro celý svět jsou stále zlověstnější. Je to stav, s nímž se nelze smiřovat.Vy
se s ním nesmiřujete - i z toho důvodu jste nám blízcí.
Sdílíme především Váš spontánní odpor k politice založené na vojenské síle a z pozice
této síly diktující svou vůli jiným národům i vlastním občanům. Právě tato politika, nesnesitelně prodlužující tak velice neuspokojivý stav na našem kontinentě, je odpovědna za
hromadění jaderných arzenálů na obou stranách hranice, která nás proti naší vůli rozděluje.
Podobně jako mnozí z Vás jsme přesvědčeni, že je třeba přehodnotit politiku udržující
při životě vojenské bloky, že se musíme vymanit ze zajetí politiky vojenské síly, pro niž je
hlavní podmínkou bezpečnosti národů vojensko-strategická rovnováha, a nikoli svobodně
projevovaná vůle národů; že nastal čas učinit právě v Evropě rozhodný krok k úplnému
překonání neblahého dědictví 2. světové války a vtisknout helsinským ujednáním jejich
původní a pravý, v jistém smyslu pak i nový a hlubší smysl.
Podporujeme proto návrhy vyslovující se pro stažení amerických a sovětských vojsk z
evropských zemí. Snad nemusíme dokazovat, že československý lid je na takovémto kroku obou velmocí životné zainteresován. Připomínáme zároveň, že Charta 77 opakovaně
(poprvé k 10. výročí 21. srpna 1968) upozornila na to, že smluvní předpoklady dočasného
pobytu sovětských vojsk v naší zemi pominuly. Stažení vojsk Spojených států a Sovětského svazu z Evropy by od základu změnilo politické klima na celém kontinentě a ve světě.
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O tom se sotva musíme navzájem přesvědčovat. V příštím roce uplyne čtyřicet let od konce 2. světové války. Pro všechny evropské národy, národy Sovětského svazu nevyjímaje (a
ovšem i pro americký lid), by bylo nesmírnou úlevou, kdyby byl stálý přízrak války konečně nahrazen prostorem pro budování skutečného míru.
Evropa Evropanům - tato deviza našich holandských přátel je perspektivou velkého
obratu k demokratickému a spravedlivému míru. V této perspektivě se obrysy našich společných zájmů i cílů stávají jasnějšími. Stále zřejměji platí, že Vaše naděje je i nadějí naší a
že naše naděje je i nadějí Vaší; že jednotlivé národní emancipační snahy a různé emancipační snahy v obou částech Evropy se mohou zdárně rozvíjet jen v podmínkách stále účinnější a cílevědomější mezinárodní solidarity. Musíme se proto učit chápat, vítat a podporovat iniciativy, jež sice přicházejí z různých stran (a mohou být tak či onak jednostranné),
ale ve svém základním směřování mají jeden smysl. Je to imperativ, který diskutuje smrtelné
ohrožení naší civilizace, zabředávající do stále hlubší krize.
Proto jsme v úvodu našeho nedávného dopisu britským mírovým organizacím (END
a CND) napsali, že vítáme všechno, co svědčí o sbližování našich stanovisek a co skýtá naději pro další dialog a spolupráci. Pozorně sledujeme také odezvu, jakou náš dopis vyvolal.
Považujeme proto za vhodné opakovat, že naše kritika se týká jen onoho krátkozrakého
pacifismu, který chápe mírové hnutí jako pouhopouhé hnutí proti zbraním (především jaderným) a jemuž unikají vnitřní souvislosti, diktující politiku zbrojení. Domníváme se, že
tento svým způsobem pokleslý pacifismus je škodlivý tím, že mírové hnutí zbavuje jeho
duchovního a demokratického smyslu a stává se tak překážkou formování širokého a
účinného spojenectví všech »lidí dobré vůle«.
Byli bychom vůbec rádi, kdybyste pochopili, že v našem prostředí je všechno, co připomíná málo promyšlené nebo dokonce bezmyšlenkovité úsilí o mír »za každou cenu«,
přejímáno s důvodnou nevolí. A to nejen v reminiscenci na známé historické události, v
reakci na mnichovsky smířlivé postoje, jakož i na československé události osmašedesátého roku (pro leckoho byly jen »dopravní nehodou na cestě k uvolnění«). Ještě dnes jsou
prostoduší lidé, kteří v zápalu boje proti modernizaci Atlantického paktu chtějí v Chartě
77 vidět podnik málem válkychtivý. Dodejme k tomu, že při geografickém položení našeho státu v »první linii« eventuálního konfliktu by to na nás prozrazovalo jen velice vyvinutý sklon k sebevraždě.
Víme, že chcete těmto náladám čelit. Přinesli jste o tom již dříve důkazy a přinášíte je i
nyní (nejnověji svou solidaritou s Ladislavem Lisem). Pokusíme se usnadnit Vám úlohu
jasným a závazným prohlášením, že máme daleko k paušálnímu postoji, vyjádřenému větou »Pacifisté Qsou) proti míru«. A neprohlašujeme to jen dodatečně z taktických či jiných
oportunních důvodů. V dopise britským mírovým hnutím jsme rovněž napsali, že mírová
hnutí nepovažujeme za produkt cizí ideologické manipulace, zmrazujícího strachu či hysterického útěku před skutečně závažnými rozhodnutími, ale za výraz hluboké občanské
odpovědnosti, která neváhá angažovat se ve jménu lidského života a jeho základních hodnot; a že to, co bychom mohli nazvat směřováním jaksi »napříč« klasickými demokratickými strukturami a politickými mechanismy (a v čem je patrný duch, charakterizující jakékoli demokratické a samosprávné smýšlení a snažení), je velmi blízké smyslu a formám
našeho usilování. Opakujeme ještě jednou, že z těchto důvodů je pro nás dialog s mírovými hnutími nejen vítaný, nýbrž přímo závazný.
Dialog však opravdu není výměnou zdvořilostí; přestal by být tím, čím být má, v tom
okamžiku, kdy by v ném získala vrch pouhá zdvořilost a diplomacie. Dovolte proto, abychom i dnes pokračovali v kritice určité tendence uvnitř západního mírového hnutí. Chceme to činit co nejkonstruktivněji. Naše kritická úvaha vychází z toho, že toto hnutí je koneckonců součástí členitého světového mírového hnutí (nemůže jím nebýt!) ajako takové
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- nehledě na Vaši zvláštní a nezávislou pozici, opírající se o výzvu z r. 1980 - má leccos
společného s oficiálním mírovým hnutím v naší části Evropy: tedy s onou složkou mírového hnutí, jež je těsně spojeno s politikou vlád zemí Varšavské smlouvy. To našlo svůj výraz i v tom, že pražského Světového mírového shromáždění, jež se konalo krátce po Vaší
2. (berlínské) konferenci, se zúčastnili i představitelé některých Vašich organizací a skupin, jakož i lidé Vám blízcí či aspoň od Vás ne příliš vzdáleni.
Zdůrazňujeme pozitivní význam tohoto jevu (což samozřejmě neznamená, že bychom kritizovali neúčast E. P. Thompsona, jež byla gestem solidarity s námi). Právě zásluhou některých z Vás se v Praze mluvilo o Chartě 77, jež nebyla na shromáždění - v
jasném rozporu s jeho deklarovanou otevřeností - připuštěna, ač o to usilovala. Oceňujeme tato vystoupení stejně vysoko jako společnou schůzku s některými delegáty (bohužel
byla ukončena zásahem policie) a úmluvu mezi Chartou 77 a těmito delegáty o vzájemné
spolupráci.
Nevíme, k jakým závěrům jste dospěli Vy. Nejsme povoláni k tomu, abychom dělali
závěry o Praze za Vás, ale dovolte, abychom se dotkli toho, co se nám na polemice kolem
Charty 77 jeví jako nejdůležitější. Není to ani tak výrok západoberlínského účastníka, který řekl na adresu delegáta německé strany Zelených, že otázka tzv, disidentů není otázkou
světového mírového hnutí, že ji do tohoto hnutí vnášejí antikomunisté, a to uměle, jako
skutečnost, že za tento výrok sklidil pořád ještě hlučný potlesk. Bylo by samozřejmě absurdní, kdybychom za potlesk špatné věci obviňovali právě Vás. Víme, že na jistých vlivných místech v naší části Evropy už padlo slovo o tom, že prof. Thompsona (případně
END vůbec) »nastrčila« do mírového hnutí CIA. Pana Minta van Fabera policie z Československa bez okolků vyhostila a náš tisk se o něm vyslovil podobně nevlídně. Snad si lze
spočítat, pro jaké jejich hříchy se jim dostalo této špatné známky. (Nelibost, kterou na naší
oficiální straně vyvolalo už Vaše loňské berlínské setkání, má ostatně stejnou příčinu.)
Nicméně skutečnost, že se na tak různorodém a širokém fóru, jakým bylo pražské
shromáždění, tleskalo zjevně protidemokratickému vystoupení, nepřestává být alarmující.
Lhali bychom sami sobě, kdybychom se chácholili argumentem, že to bylo shromáždění
manipulované v jistém duchu a že protidemokratickému výpadu tleskali jen přesvědčení
stoupenci nedemokratických praktik. Domníváme se, že tomu tak není, že zde tleskali,
byť třeba i zdráhavě, nebo přinejmenším mlčeli, i mnozí z těch představitelů západního
mírového hnutí, kteří osobně smýšlejí zcela liberálně, ale upřímně se domnívají, že otázka
politického zřízení, otázka politické demokracie, jakož i všechno to, co s ní prakticky a
bezprostředně souvisí, do mírového hnutí skutečně »nepatří«, protože životně důležité
pro lidstvo je jen jedno - odvrátit jadernou válku, jež hrozí vypuknout mezi různými sociálně-politickými systémy. Je to onen známý »pacifistický« sklon vytrhnout otázku míru
z přediva společenských vztahů, stavět otázku demokracie jaksi vedle vlastní otázky míru
anebo dokonce až za nijako něco druhořadého, dílčího a podřízeného, co přyde na pořad
dodatečně a víceméně automaticky. Vidíme v této tendenci neodůvodněný a věci míru
škodlivý ústup před konzervativním pojetím mírového soužití dvou protikladných společenských systémů. Toto pojetí je dnes překonáno dokonce i stanovisky evropských vlád
v Závěrečném aktu z Helsinek a zvláště ve Výsledném dokumentu z Madridu, protože zjevně mír nezajišťuje ani v té míře, v jaké jej snad mohlo zajišťovat v dobách Leonida Brežněva a Richarda Nixona. Je to pojetí (polská krize to dokazuje zvlášť názorně), jež propadlo
nedůvěře ve vlastní lid a zapletlo se do představy, že socialismus lze budovat jen za hradbou vojensko-policejních sil. Toto pojetí koexistence troskotá před našima očima. Deset
let trvá jednání ve Vídni. Ženevská jednání byla přerušena. Ve Stockholmu se přešlapuje
nad prázdnou agendou. Po této cestě se mírové hnutí nemůže dostat k žádnému ze svých
dlouhodobých cílů; ani k bezjaderné Evropě, ani k Evropě osvobozené od přítomnosti
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cizích vojsk, ani k rozpuštění bloků; ba ani k tomu, aby se překonala slepá ulička, vyvolaná
rozmístěním jaderných střel středního doletu.
Ze slepé uličky, do které Evropu vehnala politika vojenské síly, se můžeme dostat jen
v zásadní opozici vůči této politice - na základě politiky, která spojí skutečně všechny, kdo
jsou proti jadernému šílenství, v mohutnou demokratickou koalici, vyjadřující autentickou vůli obyvatel Evropy. Dnešní neblahý stav by nebyl možný, kdyby lid Evropy nebyl
rozdělen »vnitřně« - ideově a politicky. Toto vnitřní rozdělení je předpokladem »vnějšího« rozdělení Evropy - jejího rozdělení geopolitického; a nikoli naopak. Překonat toto
rozdělení a dospět k nové vnitřní jednotě - jednotě, kterou udržuje duch demokratické
politiky mravní síly (vědomí, že mír a demokracie jsou nedělitelné, že budovat mír na
troskách občanských a demokratických práv je zpozdilé, že základní hodnoty spravedlnosti, svobody a důstojnosti člověka stojí výš, než pouhý zájem na biologickém přežití). Tak
by bylo možno shrnout naše představy o duchovních základech politiky, která by vedla k
formování nejširšího demokratického mírového spojenectví, a tím i k průlomu do přežitých struktur a ideologií studené války. Hodina takového obratu udeří v okamžiku, kdy se
budeme moci sejít v Praze u kulatého stolu svobodně a bez policejní asistence, zato spolu s představiteli oficiální československé strany.
Zatím to vypadá jako beznadějný podnik, jako nerealistická vize, jako něco zhola mimo oblast »možného« (stačí připomenout zásah našich úřadů proti některým účastníkům
březnového kolokvia Charty 77, CODENE a IKV). Ale budeme-li se na tento relativně
skromný pokrok dívat jako na něco absurdního, pak je absurdní všechno to, oč usilujeme:
beqaderná Evropa, staženi amerických a sovětských vojsk, mírová smlouva s Německem ...
Aby ovšem mohlo k svobodnému setkání u kulatého stolu v Praze dojít, nesmí už
dojít k tomu, aby na nějakém dalším světovém shromáždění převládl duch inspirující jeho
účastníky k potlesku protidemokratickým vystoupením pánů, kteří sugerují, že »disidenti«
v naší části Evropy jsou nepřátelé míru. I tím je naznačen prakticky obsah našeho spojenectví: Vaše i naše plány musí vycházet z toho, jaká je situace v celém světovém mírovém
hnutí - musí se stát dobrým rozvrhem našeho společného úsilí získat v tomto hnutí spojence »dole« i »nahoře«, na Východě i Západě, v Evropě i v zámoří.
Pro tento zápas za získání nové, demokratické většiny v mírovém hnutí musíme být
lépe připraveni než dosud. Rozdíly v názorech neexistují pouze mezi občanskými iniciativami v naší části Evropy a západním mírovým hnutím, existují i mezi námi, stejně jako ve
Vašich řadách a koneckonců v celém evropském demokratickém životě. Působí tu tradice
různých duchovních proudů i vlivy bezprostředně politické. To není žádné neštěstí. Jde
však o to, aby všechny tyto rozdíly získaly pozitivní předznamenání; abychom se v tvořivém úsilí, překonávajícím staré rozpory, stále více sbližovali. My i Vy mezi sebou, my s
Vámi, jakož i Vy s námi. A abychom se všichni naučili - v duchu nejlepších demokratických tradic naší kultury - chápat a respektovat, že rozdíly ve smýšlení nejsou jakousi
nopřOemnou nehodou, ale naopak motorem tvořivého společenského vývoje: tedy něčím,
co je základem jak svobody, tak míru a práva na skutečně lidský život.
Leccos bude možno vyjasnit a definovat i v souvislosti s úsilím vypracovat společné
stanovisko západního mírového hnutí (některých jeho skupin) a některých nezávislých
občanských a mírových iniciativ v naší části Evropy. Chceme se na tomto úkolu u vědomí
naléhavé výzvy doby důstojně podílet.
Jsme přesvědčeni, že k tomu významně přispějete i svým jednáním v Perugii.
30. června 1984
Dr. Václav Benda
mluvčí Charty 77
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Jiří Ruml
mluvčí Charty 77

Jana Sternová
mluvčí Charty 77

Za širší kolektiv mluvčích: Jih' Dienstbier, Jiří Hájek, Václav Havel, Ladislav Hejdánek,
Božena Komárkova, Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Miro Kusý, Václav
Malý, Anna Marvanová, Miloš Rejchrt, Jaroslav Šabata, Milan Šimečka.

POCHYBNOST ZÁKONA O OCHRANNÉM DOHLEDU
Dokument

Charty

77 č. S/84

Prezidentu ČSSR dr. Gustávu Husákovi
Pane prezidente,
neustáváme se solidarizovat se všemi, kdo jsou nuceni trávit dlouhá léta ve vězení, často za krutých a ponižujících podmínek, pouze pro své politické přesvědčení, pro svou
občanskou či kulturní aktivitu, navíc provozovanou ve shodě s duchem zákonů a formami
naprosto nenásilnými - ať již je to v Československu či v kterékoli jiné zemi. Neustáváme
se solidarizovat ani s těmi, kdo jsou bez jakéhokoli rozsudku či jiného právoplatného aktu
podrobováni takovým policejním omezením a šikanám, že se jejich život mnohem víco
podobá pobytu v žaláři než důstojné existenci svobodných lidských bytostí - ať již jde
např. o předsedu Solidarity Lecha Walesu v Polsku a o akademika Andreje Sacharova v
SSSR nebo o řadu československých občanů, jimž jsou takové nežádoucí »pozornosti«
stále častěji prokazovány alespoň příležitostně (naposledy v nedávných dnech během
návštěvy rakouského ministra zahraničí, necelý týden předtím zase v souvislosti s mírovou poutí italských katolíků). Takové praktiky jsou nejen nehumánní a naprosto protizákonné, ale také hluboce politicky škodlivé - a to dokonce i té momentální politické linii,
jejíž jste jako generální tajemník KSČ nejvyšším reprezentantem. Vzrůstá tím moc těch,
kdo již jednou v nedávné minulosti neváhali obrátit svou zvůli od domnělých nepřátel do
vlastních řad, mezi jiným i vůči Vaší osobě. Ostatně také ve veřejnosti vzbuzuje oprávněné rozhořčení, když v tomto čase vážných hospodářských obtíží (a vzrůstající obecné kriminality) desítky fyzicky zdatných příslušníků StB postávají celé dny a noci u dveří bytů
nepohodlných občanů či se povalují v autech zaparkovaných před jejich domy.
Dnes se však na Vás obracíme především v záležitosti, jejíž pomocí miyí ony nezákonné postupy Bezpečnosti nabýt zdánlivě legální formy. V minulých týdnech byli - po odpykání trestu, uloženého jim za údajné delikty proti republice - propuštěni z vězení signatář
Charty 77 inž. Jan Litomiský a mluvčí Charty 77 dr. Ladislav Lis, oba členové VONSu.
Oběma jim soud (stejně jako několika dalším politickým vězňům, kteří jsou doposud ve
vězeni") uložil ještě tzv. ochranný dohled, a to v polovině (2 roky), resp. na horní hranici (3
roky) zákonem stanovené sazby.
Zákon o ochranném dohledu, platný od r. 1973, je v samém svém základě hluboce pochybný, zákonodárce nesledoval jen oprávněnou (byť zkušenosti s obdobným právním institutem např. ve Francii ukazují, že i za zcela jiných poměrů nepříliš šťastnou) snahu o resocializaci zvláště narušených osob, resp. o ochranu společnosti před jejich dalším kriminálním počínáním, nýbrž zcela zjevně se zhlédl v sovětském vzoru »vnitřního vyhnanství«,
upraveném pro miniaturní (alespoň územně) domácí poměry. Výsledkem je porušení
těch nejzákladnějších lidských principů a zásad evropského právního myšlení, které jsou
zaručeny také československou ústavou a celým československým právním řádem. Zákon
je formulován natolik neurčitě, že ochranný dohled může být podle libovůle soudu
uložen prakticky kterémukoli odsouzenému, dokonce i tehdy, jde-li o prvotrestaného a o
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pouhý prečin. (Už neúměrnost trestní sazby za přečiny a doby trvání ochranného dohledu zde bijí do očí.) Zásada presumpce neviny je vážně dotčena povinností prokazovat
zdroje svých příjmů. Povinnost »trpět vstup tohoto orgánu do svého obydlí« (přičemž
podle zákona - což se také v praxi děje - může k tomuto »vstupu« docházet jakkoli často a
v kteroukoli denní či noční hodinu, aniž by doba pobytu a chování příslušníků byly čímkoli regulovány) znamená hrubé omezení nejzákladnějších práv ostatních členů domácnosti, popřípadě dalších spolubydlících, tedy uplatňování principu kolektivní viny a trestu,
který je jíž po řadu století nejrůznéjšími akty evropského mezinárodního i národního
práva odmítán jako zvláště zavrženíhodný. Suma sumárum deleguje zákon o ochranném
dohledu prakticky veškerou rozhodující pravomoc na výkonné orgány a předem vylučuje
jakoukoli možnost kontroly či odvolání - což je postup nebezpečný vždycky, dvojnásob
však v situaci, kdy vykonavatelem je orgán natolik mocensky závislý a natolik represivně
zaméřený, jakým je československá Bezpečnost. Na tom nic nezmění některé zásady
(např. respektování rodinných, sociálních a kulturních potřeb odsouzeného) obsažené v
zákoně nebo v příslušných komentářích: Jde o pouhé verbální deklarace bez jakýchkoli taxativních omezení, navíc je jejich výklad opět plně ponechán na libovůli orgánů Bezpečnosti. Dosavadní desetileté uplatňování zákona o ochranném dohledu se skutečně může
vykázat nanejvýš žalostnými výsledky. Přesná čísla nejsou známa, lze však s jistotou tvrdit,
že podstatná část odsouzených se během výkonu ochranného dohledu (často i několikrát)
znovu vrací do vězení. To by mohlo svědčit alespoň o tom, že ve shodě s literou zákona je
ochranný ohled ukládán opravdu jen osobám hluboce narušeným. Jenže naprostá většina
z nich není znovu odsouzena za trestné činy obecně kriminální povahy, nýbrž za tzv.
maření výkonu úředního rozhodnutí, tedy za pouhé selhání tváří v tvář nesnesitelným
podmínkám a ponižujícím šikanám ochranného dohledu (nezřídka jde o vědomé rozhodnutí, že život ve vězení, jakkoli tvrdý, je pořád ještě snesitelnější než feudální libovůle
ochranného dohledu).
Novou, avšak zcela samostatnou kapitolou je systematické (počínaje zhruba rokem
1981) uplatňování zákona o ochranném dohledu vůči politickým odpůrcům, a to dokonce
i vůči prvotrestaným a takovým, kteří před svým odsouzením vedli naprosto řádný život
pracujícího člověka. Jsou-li odsuzováni za to, že se jejich politické či kulturní názory liší
od názorů momentálně oficiálních, pak hloubka jejich »narušenosti« je dokazována výlučně Um, že se těchto svých názorů nehodlají ani pod největším nátlakem vzdát: bludný
kruh argumentace, nápadně připomínce! označení »odlišného politického smýšleni« či
dokonce pouhé věrnosti svědomí za nebezpečnou duševní chorobu. Takovýmto soudním
(a politickým; neboť Vy, pane prezidente, víte stejně dobře jako my, že žádný z těchto
soudních výroků nebyl a nemohl být vynesen bez předběžného politického rozhodnut!)
praktikám již dokonce ani pochybný zákon o ochranném dohledu neskýtá žádnou oporu,
nanejvýš svou obecnou »gumovosti«. Priority (»sdělovat údaje o způsobu a zdrojích své
obživy«) i celá dikce zákona jasně naznačují, že má postihovat ty, kdo se vyhýbají poctivé
práci a opatřují si prostředky k živobytí další kriminální činností - což opravdu není případ
politických vězňů. Také cíl zákona o ochranném dohledu může sice být interpretován
různým způsobem, snaha přimět odsouzeného změnit své politické názory a upustit od
své občanské angažovanosti mu však výslovně protiřečí.
Nejkurióznější n žel také nejotřesnější kapitolou je praxe uplatňování zákona o
ochranném dohledu u politických vězňů, a to navzdory tomu, že zkušenosti s ní nepřesáhly! dobu několika týdnů. Především je zákon neustále závažným způsobem porušován
(výjimečně i ku prospěchu odsouzených, což jen zdůrazňuje jeho konfúznost a vnitřní
spornost). Namátkou několik nejmarkantnějšich příkladů. Podle judikátu 40/76 ukiádá-li
soud omezeni podle § 2 odst. 2 ZOD, »nelze ani zcela vyloučit možnost uložit povinnost
zdržovat se v určitých nočnich hodinách ve svém obydlí«: Nuže, ač soud dr. Lisovi žádné
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omezení podle § 2 odsL 2 ZOD neuložil a do výroku proti inž. J. Litomiskému podle téhož
odstavce nic podobného nezahrnul, je tato povinnost od obou vyžadována. Podle judikátu
42/75 nelze (ani soudně) »uložit taková omezení, která by odsouzeného nepřiměřeně
omezovala v možnostech, aby se kulturně a osvětově vyžíval«. Je nepochybně takovým
nepřiměřeným omezováním, je-li inž. Janu Litomiskému zakazována účast na bohoslužbách (protože jde o sousední obec) najmě ve farnim sboru, kde je členem staršovstva.
Ačkoli má dr. Ladislav Lis uložen ochranný dohled podle § 2 odst. 1 ZOD, kde je stanovena pouze povinnost »předem oznamovat tomuto orgánu vzdálení z místa pobytu«, orgány
ochranného dohledu nezákonně interpretují toto ustanovení ve smyslu § 2 odst. 2 ZOD a
trvají na udělení svého souhlasu k takovému vzdálení - a to dokonce v přímém rozporu s
dalšími ustanoveními ZOD, neboř tak zabraňuji dr. Lisovi řádně si obstarávat část
prostředků k obživě chovem hospodářského zvířectva na své rekreační chalupě. Konečně
v případu inž. Jana Litomiského byly paradoxně (v jeho prospěch) porušeny shodné judikáty 40/74 a 1/75, že »po dobu výkonu ochranného dohledu nelze povinosti a omezeni
podle § 2 odst. 2 ZOD měnit ani rušit«, když mu bylo povoleno pracovat v rozsahu polesí,
daleko přesahujícím přikázané místo pobytu - ovšem s tím, že soud předtím při ukládáni
ochranného dohledu neprovedl »řádné a úplné objasnění věci v tom směru, zda odsouzený bude vůbec mít možnost bydlet a pracovat v přikázaném místě«, jak mu to ukládá judikát 56/75. Ne náhodou jsme sě museli opírat převážně o judikáty, kterýžto institut není jinak pro československý právní řád typický - zákon o ochranném dohledu je opravdu formulován tak neurčitě, že bez neustálých dodatečných výkladů prakticky v žádném směru
neobstojí. Kromě porušení zákona dochází při provádění ochranného dohledu nad politickými vězni k jeho zjevnému zneužívaní. Jeden příklad za všechny: zatímco sc i ti nejnebezpečnější recidivisté musí hlásit orgánům ochranného dohledu za týden či za 14 dní,
v naprosto výjimečných případech dvakrát týdně, byla inž. Litomiskému a dr. Lisovi
uložena povinnost každodenního hlášení na policejní stanici, soboty a neděle ncvyjlmuje
(po nástupu zaměstnání byla inž. Litomiskému tato povinnost »zmírněna« na hlášení 4x
týdně - při patnáctikilometrové vzdálenosti od místa bydliště a špatném dopravním spojení to představuje naprosto nadměrný a neodůvodněný zásah do jeho normálního života,
nehledě na značné finanční výlohy). Teoreticky vzato zákon nevylučuje stanovit povinné
hlášení třeba na každou hodinu, tedy jakousi tříletou policejní vazbu, ovšem bez jakýchkoli práv a záruk, jaké jinak má vězněná osoba. K tomu ke všemu se pojí ještě záměrné šikanování a provokování obou odsouzených (které je podle našich informací bohužel běžné i u kriminálních delikventů). Orgány ochranného dohledu je nechával celé hodiny čekat, než se uvolní zaznamenat jejich přichod, odmítají převzít jejich písemná podání či vydávají různé ústní příkazy, jejichž existenci pak dodatečně popřou a jejichž splnění se
snaží interpretovat jako porušení pravidel ochranného dohledu, aniž by proti této zvůli
existovala jakákoli účinná ochrana.
Pane prezidente, ve smyslu výše vyloženého a v souladu s podrobnějším rozborem
zákona o ochranném dohledu (viz příloha) Vás naléhavě žádáme, abyste
1. použil svých ústavních pravomocí a neprodleně prominul ochranný dohled
všem politickým vězňům, jimž byl uložen,
2. dal jako nejvyšší představitel ČSSR zákonodárným sborům podnět k přezkoumání celého zákona o ochranném dohledu, které by vyústilo v jeho novelizaci nebo v jeho
úplné zrušení.
6. 4. 1984
Dr. Václav Benda, mluvčí Charty 77
Jiří Ruml, mluvčí Charty 77
Jana Sternová, mluvčí Charty 77
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NEMSTĚTE SE NA DĚTECH
Dokument

Charty

77 c. 41/83

Prezident ČSSR dr. Gustáv Husák
Na vědomí: ministr školství dr. Milan Vondruška
vedoucí OŠ NVP Jiří Načeradský
děkan stavební fakulty ČVUT
ředitel gymnázia Praha 3, Sladkovského nám., dr. Sídlo
Pane prezidente,
dopisem ze dne 4. července 1983 jsme Vás upozornili na nezákonný postup v přijímání na střední školy, konkrétně na případ Marka Bendy, nar. 10. 11. 1968, bytem Praha
2, Karlovo nám. 18. Bohužel, dodnes jsme nedostali odpověď. Je to politováníhodné už z
toho důvodu, že každé porušení zákonnosti, není-li proti němu rozhodné zakročeno, dává
průchod dalším nezákonnostem.
Charta 77 již v lednu 1977 v dokumentu č. 4 upozornila na diskriminaci mládeže při
výběru na střední a vysoké školy. V roce 1978 byly vyhláškou 153/1978 Sb. upraveny
podmínky k přijímání na střední školy aspoň do té míry, aby mimořádné nadaní a schopní
žáci byli přijati ke studiu bez možných manipulací. Tím sice nebyla odstraněna diskriminace při přijímání na školy (Charta 77 na tyto případy ve svých dokumentech vždy znovu
upozorňovala), ale přece jen bylo umožněno studium i dětem diskriminovaných občanů,
pokud splňovaly přísné podmínky zde stanovené. O to víc nás tudíž udivilo, že v současné
době je tato vyhláška zcela ignorována a do přijímání na střední školy opět libovolně a
svévolně
zasahují různé
orgány,
kteréBendy;
se školstvím nemají nic společného.
Ke konkrétnímu
případu
Marka
Marek Benda studoval na základní škole s průměrným prospěchem 1,14, umístil se
na 1. místě v obvodním kole matematické olympiády a hlásil se ke studiu do matematicko-fyzikálni třídy gymnázia v Praze 3, Sladkovského nám. 8. Dne 22. března 1983 dostala
jeho matka RNDr. Kamila Bendová písemné vyrozumění od ředitele školy dr. Sídla, že
jejímu synovi byly prominuty přijímací zkoušky podle § 5, odst. 4b vyhlášky 153/1978 Sb.,
což dosud ve všech případech automaticky znamenalo přijetí ke studiu. V rozporu se
smyslem této vyhlášky a s běžnou praxí však dr. Bendová dne 9. dubna 1983 obdržela
»rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení«, v němž tentýž ředitel oznamuje, že Marek
Benda není přijat ke studiu, protože »na místa stanovená plánem jsou přijati uchazeči,
kteří lépe vyhověli přijímacím podmínkám«. Proti tomuto rozhodnutí se dr. Kamila Bendová opětovně odvolávala a na postup ředitele i jeho nadřízených orgánů si stěžovala, po
mnoha urgencích a průtazích (odboru školství NVP trvalo »přešetření« jejího odvolání 75
dnů, ministerstvu školství více než 4 měsíce) sejí však vždy dostalo zamítavých odpovědí,
neobsahujících žádné konkrétní odůvodnění či vyrovnání s kteroukoliv z věcných námitek. Přitom definitivní rozhodnutí obdržela dr. Bendová až dne 25. 11. 1983, tedy v
prvním čtvrtletí nového školního roku, a její syn byl nucen nastoupit do devátého postupného ročníku, kde někteří jeho spolužáci propadají z několika předmětů a nemohli
být přijati ani na nejjednodušší učební obory. Zároveň Vás tudíž tímto upozorňujeme na
porušování Správního řádu a příslušné vládní vyhlášky, stanovících, jakou formou a v jakých termínech musí být vyřizována podání občanů, k němuž došlo při projednávání odvolání a stížností dr. Kamily Bendové.
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Pane prezidente, podařilo se nám zjistit (a pokud si vyžádáte dokumentaci k případu,
můžete si pravdivost tohoto tvrzení snadno ověřit), že do přijímacího řízení zasahovala
prakticky na všech úrovních přímo Státní bezpečnost. Bohužel byl tento nátlak, až na jedinou čestnou výjimku, vždy úspěšný a kompetentním se nakonec neukázal ani ředitel
příslušného gymnázia, ani ministr školství a jeho podřízení, ale instituce, která si v tomto
státě ponenáhlu osobuje neslýchanou moc a se kterou i Vy máte z minulosti své neblahé
zkušenosti.
Rovněž považujeme za nutné upozornit na případ, který Vám byl již předložen u na
nějž jste byl také z různých míst upozorněn. Jde o zcela protiprávní postup proti studentu
Janu Hájkovi. Jeho způsobilost k vysokoškolskému studiu prokázaly výsledky z gymnázia
(nejlepší z ročníku, maturita s výborným prospěchem ze všech předmětů) a uznal je nakonec i ministr školství ČSSR, když po vleklém přijímacím řízení (do něhož zasahovala StB)
rozhodl o jeho přijetí na stavební fakultu ČVUT, jak potvrdil připiš ministerstva z 5. 9. t.r.
Jan Hájek, řádně imatrikulován a zařazen jako student 1. ročníku, začal svědomitě plnit
své povinnosti, když s datem 19. 9. dostal oznámení, že ministr zrušil své rozhodnutí o jeho přijetí bez jakýchkoli důvodů. Z příkazu ministerstva zrušil pak administrativní aparát
fakulty bez vědomí děkana právoplatný zápis (což nepřipouští zákon o vysokých školách)
a 29. 9. byl Jan Hájek protiprávně a hrubě vykázán z fakulty. Téhož dne mu byl doručen
rozkaz k nástupu vojenské služby - zřejmě proto, aby jemu a jeho rodině bylo znemožněno jakkoli se bránit proti této zvůli. Poněvadž však celé přijímací řízení a zásahy do něho
vyvolaly u něho stresy, kreré vedly k vážnému vnitřnímu onemocnění ověřenému i strohou kontrolou ve vojenské nemocnici, nevyšla tato část akce, bezpochyby důkladně připravené. Jan Hájek byl uznán za dočasně neschopného vojenské služby. To ovšem nic
nemění na protiprávním postupu ministra školství, odporujícímu zákonu o správním řízení č. 71/1967. Ministr odmítl přijmout studenta i jeho otce k vysvětlení svého postupu.
Jeho náměstek naznačil studentovu otci, dr. Jiřímu Hájkovi, že důvod tohoto postupu má
hledat ve svém vlastním chování. Bez ohledu na to, že občanské chování dr. Hájka odpovídá plně zákonům a zejmén čl. 17 Ústavy (dodržování zákonnosti), zmanená to, že Jan
Hájek - stejně jako Marek Benda - je diskriminován proto, že je synem svého otce. To, jak
Vám bylo podrobně doloženo, odporuje Ústavě čl. 20 a 24, dále čl. 2 a 13 Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jenž po ratifikaci Vámi je součástí našeho
právního řádu, jakož i konvenci UNESCO o nediskriminaci ve vzdělání. Vaším podpisem
Závěrečného aktu z Helsinek uznala naše republika tyto dokumenty za obzvláště závazné
pro svůj právní řád i praxi. Za Vašeho předsednictví uložilo pak usnesení předsednictva
ÚV KSČ a vlády ČSSR z 23. 9. 1983 všem orgánům státu, tedy i ministerstvu školství, důsledně plnit závěry a ustanovení Výsledného dokumentu z Madridu, kde je znovu slavnostně a důrazné ukládáno dodržovat uvedené dokumenty.
Generální prokuratura ČNR, jíž byla už 23. 9. předložena stížnost iia tento protizákonný postup ministra školství (zaslaná v kopii předsedovi ČNR i vlády ČSR), oznámila v
listopadu, že ministerstvo jí nepostoupilo dožádané spisy. Proto byl na toto chování ministra upozorněn znovu předseda vlády ČSR i předseda ČNR. Dosud neodpověděli.
Na hrubé porušení ústavních ustanovení a mezinárodních závazků a na znehodnocení
usnesení PÚV KSČ z 23. 9. t.r. byl upozorněn předseda federální vlády 29. 9. a Vy sám
2.10. t.r. Znovu Vám bylo psáno 11.11. a 21.11., předsedovi vlády 20.10. a 5.12.
Z iniciativy význačných mírových mezinárodních činitelů byl mezitím Jan Hájek přijat
k vysokoškolskému studiu v Oslo a ve Vídni. Poněvadž nemůže dostat normální cestou
povolení k výjezdu (m.j. odmítlo ministerstvo školství dát mu potřebné doporučení a vojenská správa se prohlásila za nekompetentní vyjádřit se k jeho žádosti Správě pasů a víz),
požádal Jan Hájek o zásadní svolení ministra vnitra. V uvedených dopisech Vám i předsedovi vlády byla tato žádost opakována. Její vyřízení by odpovídalo dalšímu závazku
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obsaženému ve Výsledném dokumentu KBSE z Madridu, Vámi schváleném a uloženém k plnění orgánům, tedy také ministerstvu vnitra.
U vědomí mezinárodního charakteru uvedených závazků obrátily se na naši vládu i na
Vás norská i rakouská vláda i významné osobnosti, jejichž zásluhy o normalizaci vztahů
naší republiky s jejími západními sousedy, jakož i o úsilí zmírnit napětí v Evropě jsou
všeobecně uznávány i Vámi. Je nám známo, že Vám byl v této věci zaslán dopis dr. B.
Kreiského a že v této věci jednal s místopředsedou vlády dr. Colotkou za jeho pobytu v
NSR předseda SPD Willy Brandt. Případ protiprávního postupu proti Janu Hájkovi je
rovněž předmětem pozornosti ve světovém tisku. Je nám rovněž známo, že ve věci se k
našim úřadům obrátil norský svaz architektů a svaz studentstva. Tam všude je právě tento
případ považován na ilustraci toho, jak se rozhodující místa v naší vlasti chovají vůči závazkům,
jež vedení našeho státu převzalo jako součást politiky mírového soužití a spolupráce.
My jako občané ČSSR, kteří v rámci občanské iniciativy chceme upřímně přispět k
řešení palčivých problémů naší současnosti, nemůžeme mlčet k bezpráví, jemuž jsou vystavovány i děti, a ke způsobu, jakým se vyřizují (či spíše nevyřizuji") oprávněné stížnosti
rodičů. Oba případy (jak Marka Bendy, tak Jana Hájka), s nimiž jsme Vás podrobně seznámili, jsou bohužel pouze ilustrací toho, jak se u nás v praxi běžně postupuje proti dětem
občanů, kteří žijí a jednají v souladu se svým přesvědčením. Proto se k Vám, pane prezidente, v télo věci znovu obracíme v důvěře, že zasáhnete.
V Praze 27. 12. 1983
Jan Kozlík
mluvčí Charty 77

Marie Rút Křížková
mluvčí Charty 77

Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zprávy a recense
KAKBL MÁCHA ( M n i c h o v )

OSLOVENÍ
K šedesát

i nám

Dr. Antonína

Kratochvíla

Každý z nás je jinak zapsán do knihy věčnosti. A musí se sám do ní vlastní
rukou zaznamenat. To máío, co záleží na člověku samém jako jedinci - naše
volba mezi Dobrem a Zlem - je přitom jen částf našeho bytí. To vše ostatní je
tajuplné předurčení Boží. Osud člověka není dán tím, co se v jeho životě už událo - omyl banální historiografie - ale tím, co teprve musí vykonat, co se musí
udát. Tím, k čemu se člověk vztahuje a k čemu se přirovnává.
Antonín Kratochvil. Pro žijící kulturní generaci pojem mravního svědomí,
symbol kulturního exodu.
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Monumentální trilogie Žaluji byla legitimním navázáním na morální gesto
Emila Zoly: navíc zaměřena nejen k jednotlivci, ale k celému Božímu lidu. Žaluji je jedním z milníků českého literárního dějepisu 20. století a žádný historik, žádný literární kritik, bez ohledu na své politické přesvědčení, nebude moci
zapomenout, že Kratochvil zde položil prst do nezacelené rány našich novověkých dějin. MENE, TEKEL, UFARSIN svítí krvavou stopou po všech zdech, křičí
pronikavým hlasem obžaloby nelidskosti - to vše, zač trpěli novodobí mučedníci
našeho křesťanství, je v Kratochvílových tragických eklogách sevřeno v jediné
souhrnné requiem o mnoha jménech: kdo z živých směl říci více?
Sám kritik a historik, vědec literatury, ne spisovatel - a přece poeta. Jemný a
citlivý duch, hluboce vyznávající zásady platónského kánonu krásy, bezpečně
rozlišující mezi vysokým a nízkým v písemnictví. Vzácný znalec křesťanského literárního letopisu a ještě cosi navíc: chápající současník básníka, dovádějící cit
poety silou svého rozumu do konsekvencí občanského, to jest politického dění.
Jen tak jsme v tom, čím jsme. »Je-li Bůh ve všem, pak je nemožné, oby byl v
něčem, co neexistuje,« říká svatý Řehoř z Nyssy. Tato všudypřítomnost božského, i ve všednodenním, potřebuje svého prostředníka.
Zvykli jsme si na to, že Dr. Antonín Kratochvil promlouvá v pravý čas, na
našich shromážděních, svým střídmým, harmonizujícím hašem, že říká to své
nezbytné, a přece to není samozřejmost.
Jeho racionalismus má hluboký intuitivní ponor tušení podstat věcí. Je zakotven ve svém morálním pojmu světa a není pro něj vlastně jiného kritéria - zdá
se, jako by svět hmotných předmětů byl pro něj nevýznamný ve svém povrcliověempirickém zdání. Zdá se, jako by měřil současnost skrytou souvislostí zákonů
vesmírné platnosti. Zdá se být někdy nadlidsky přísný, a přece je to jen ozvuk
principů, jimž se cítí být esenciálně zavázán.
Neboť základní gnozeologická otázka nezní »mohu poznávat?«, nýbrž
»smím poznat?« Neboť výsledky, které z poznaného vyplývají, mění můj život a obrací často naruby premisy samého procesu poznání. Neboť nelze odpírat
poznanému. Ne, je tomu ještě drsněji: nemohu nepoznávat, musím vstupovat
do komunikace se světem! - pronikán nutkavým vědomím říci to, co jiní říci
nechtějí nebo nemohou ... A do jaké hloubky smím jít za pravdou, aby mi umožnila ještě i dále žít?
Kdyby chtěl Dr. Antonín Kratochvil uveřejnit bibliografii toho, co vytvořil,
byla by to objemná kniha (a škoda, že ji dosud nemáme). Nikdo z literátů jeho
generace nebyl pracovitější. A přece jsou šedesátiny jen letmou zastávkou
uprostřed života, jen mezibilancí životní a duchovní vitality. Šedesát let dynamického tvoření je důvod k pozdravení jubilanta, ne však podnět k celkovému
zhodnocení díla - ještě mnoho čeká vykonat ...
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ZUZANA PAVLOVÁ

(Itálie)
N A D TVORBOU IVY KOTRLÉ

Omnis creatura ingemiscit et parturit
Dei expectans (Řím 8, 22. 19)

usque

adhuc

... revelationem

filiorum

»Podoba tvora - až do jeho poslední temnoty pod závojem podoby protikladu - je
prozařuji
uchopena Bohem, průhledností lásky samého Boha. Proto mystériemi poníženi
mystéria Písně písní, mystériemi božské agapé prozařují mystéria božského erotu. Snoubenec se očím světa neukazuje tělesně nahý lei v ubohé podobě Ukřižovaného a hříšník musí
snést tuto nahotu způsobenou zbavením šatu; zasahuje ho aspekt vlastni potupy spolu s
aspektem Boži lásky. Pouze pohled panenského
učedníka by! schopen kontemplovat
jedno obnažení v druhém: obnaženi Pisně písní, kde snoubenec se odkrývá tělesně ve žhavostl erotu - a obnažení trpící, i ono tělesné, trojičného Boha. Neslýchaná šíře tělesné lásky:
zároveň vystřízlivělá, vyprázdněná až do morku tváři v tvář kříži, před božskou agapé, která bere řeč těla, a stržena nad sebe samu, vyzvednuta až k věčnosti tváři v tvář této opájející řečí těla a krve, vydaných a rozlitých, aby se stala - eros tvora - svatostánkem
a příbytkem Boží lásky. Je to dvojí vzájemně vyvlastněni: vyvtastněni Boha v podobě
člověka,
avšak též vyvlastněni člověka v podobě Boži; a toto dvoji vyvlastněni obsahuje
nejkonkrétnějši
život.«

Hans Urs von Balthasar
I když není pochyby, že by Iva Kotrlá nečetla Píseň písní, sotva snad se jí kdy
dostaly do rukou tyto řádky, které tak jedinečně charakterizují i dešifrují ducha
její básnické tvorby. Té tvorby, která na první pohled se zdá být jakousi symbiozou citovo-eroticko-nábožensko-sociální reflexe vnitřního i vnějšího světa ženy,
prolínáním několika rovin, které se navzájem v sobě zrcadlí, vysvětlují či jsou různými úhly, ze kterých je nahlížen inspirační okamžik či námět. Nejlépe to vidíme v poslední části Návštěvy, která je jistým obnažením či průřezem autorčina
podvědomí, a tedy i umělecké metody a neméně i klíčem k pochopení jejího poselství. Je to právě bližší rozbor, který nám dovolí postřehnout, že mezi zdánlivým ztotožňováním lůna ženy, Boha i básníka, nakolik hlubin, v nichž se uskutečňuje proces lásky, je výrazná hierarchie, kdy vlastní zkušenost ženy a matky
slouží jako prostředek k vyjádření něčeho mnohem vyššího, jako spektrum, jímž
láme, rozkládá v »hmatatelný« zážitek barev konkrétních citovo-smyslových
vzruchů kategorii duchovna - Boha i umělce. Vycházejíc ze své vlastní zkušenosti procesu-plodnosti-lásky Iva Kotrlá je básníkem Lásky Boží, která nemůže být
než plodná. A proces této plodnosti je o n o dítě Boží v nás, které se vytváří v
průběhu naší pozemské existence. V notách vlastního ženství-mateřství naše autorka vyzpívává tajemství své víry, proces Lásky, proces dítěte Božího. Toto je
jádrem, obsahem i poselstvím dvou či tří přesně vyhraněných sbírek vyšlých v
posledních letech v KA, povyšujícím a převádějícím tvorbu Ivy Kotrlé do oblasti
modlitby - teologické úvahy. I když by mohl odradit výběr nekonvenčních, odvážných výrazových prostředků ze světa erotiky, jsou to právě ony, které
převádějí její náboženskou reflexi ne na rovinu úvahy, ale na rovinu zážitku.
N e n í to pozdviže ní mysli, rozumu, duše, srdce k Bohu, ale proniknutí ho smysly,
nahmatání Pravdy vlastním tělem.
Samotné credo naší básnířky i křesťanky je velmi, převelmi prosté a i ono více
méně hmatatelné. Na stěnách duše Ivy Kotrlé visí krucifix, ze zčernalého hrubě
otesaného dřeva, s Kristovým tělem, na kterém jsou křiklavě vyznačeny kapky

356

krve a které má na hlavě velkou trnovou korunu, pak je tam porcelánová soška
anděla s rozpjatými křídly, laciný barvotisk Piety a Božského Srdce. Kolem těchto čtyř bodů gravituje celá její tvorba. Jsou pevnými stěžejními body i v každé jiné
tematice, kde nevystupují do popředí, ne-li jako zázemí, zorný úhel či letmá konfrontace, jak jsme se již zmínili.
Každý z těchto předmětů je výrazem i nositelem jistého projevu či fáze v
onom »procesu« Lásky, která je v nás plodná. Odtud také vázány a spjaty s
jistým zážitkem mají své místo určené osobní zkušeností, jejíž vývoj se odráží i
v jednotlivých sbírkách.
Anděl je náplní i výrazem Pochybnosti,
oné milostné lyriky, jejíž titulky
vám ne nadarmo vybaví názvy Bachových písní. Jsme ve světě opojení, doteku,
přijímání lásky, která k nám přichází zvenčí a poznamenává sebou vše, co nás
obklopuje.
Iva Kotrlá vyzpívává tyto okamžiky, pojmenovává své rozechvění, ve kterém
vycítíme existenci i ztlumený rozpor dvou světů: blízkosti, neznáma, které se k
nám přibližuje a dotýká vzdušným vírem andělských křídel, které nás svírá v náručí, i onoho zármutku ve veselosti, obzoru jakéhosi moře v nás, kde se zmítá
slza, místa, kde je v nás někde ukryta úzkost, uzavření, které touží po vyproštění
ze své skořápky, které směřuje ven ze sebe, tam, vzhůru. Kdo je to anděl? Nevinnost, duch, volnost, vzlet, křídla. Anděl je svazeček energií, spád lásky. Nejen té,
která k nám přichází zvenčí, ale i té, která v nás byla zatlačena školní brašnou
dospělosti a která potřebuje křísivý pohyb slunce, aby nás znovu pozvedla vzhůru, oprostila od tíže uzavřených systémů. V této souvislosti máme zde několik
pojmů, které na sebe navazují: údery křídel kolem nás, čím větší máme duši, tím
větší je počet nárazů na ni až po zázrak, Boží láska útočící na náš větrný mlýn, až
se rozpadáme na sebe a dítě. V nás samých je ono tíhnutí vzhůru, obraz u Kotrlé
velmi častý, ba typický, ústící do světla-rozevření, které jedině osvobozuje a dává
křídla. Život je v Pochybnosti hledáním péšinky k ráji, přípravou, sbíráním sil k
většímu odpichu k odletu, k onomu vzhůru, vzhůru k hlavě k té jistotě někým
spatřené tváře, k povzdechu, jímž se prorazí blána tohoto světa očištěnou duší,
onomu letu, kdy křídla jsou větší než hnízdo, nová křídla - netčlcsná košilku
vyšitá alkoholem slov proměněné Krve, kterou duše slastně rozpíná a ona již nemusí křičet: víc neumím.
A jen díky této Krvi se dá proklouznout neradostným chřtánem smrti jak teplou škvírkou zrosení ve světle. Narůstání, potěžkávání našich křídel je dílem
předávání krve-vody z útrob vsáklé do země, která se dere ven na světlo. Stoupáme oplodněni Kristovou krví, těžkou tekutinou, která zůstala z lásky kolem
svrženého dřeva z kříže. Vztahuje-li naše duše svá spirální ramena k Bohu, tu
abychom H o mohli dosáhnout, třeba umřít, protože v Jeho přítomnosti jsme poráženi, protože k Němu se směřuje pádem, protože pravda na sebe bere podobu
smrti, něco se ztrácí, ale život to není.
Je-li Pochybnost
lyrickým vyzpíváním oné milostné náruče, v níž nás Bůh
drží celý život, tu Olium značí proniknutí dovnitř oné »páky-kopí, které proklálo
Kristův bok a polarizovalo naši víru«, dovnitř onoho jádra, do výbušné reakce,
která rozvírá brány ráje, která je početím-rozžíháním očí dětí uvnitř. Je-li Pochybnost uvozena oním dívám se z okna, tu Olium, nehledě k tomu, že lyrický
okamžik ustoupil jasně vyhraněným námětům a problematice, má v záhlaví
rozhrnutí záclon, obrat dovnitř. Z andělských křídel se obrací pozornost k srdci,
nakolik toto je princip rozevření, toto je princip světla, jediná platná jízdenka,
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kód rozvírající ráj, akt milosrdenství, při kterém se rozestupuje hladina ve stejnou
chvíli, kdy utopené oči už osvětluje blesk. Srdce je pevný bod rovnováhy kříže i
úlovek učedníků na souši, ono natrvalo ultrasenzitivní zařízení pro všechny. Rozervané srdce je oním křísivým pohybem slunce, jadernou reakcí, kterou se zažíhá naše početí do světla: v nesmrtelnosti krouží před štíhlou propastí zakrývajíc
vlastním žárem v sobě, hoře, jenom ukrývaný žal sílí v žár natolik, až se nám v
očích mění světlo v tmu. Světlo se zažíhá hřeby. Světlo-krev je i plodovou vodou,
v níž probíhá naše obrušování, aby z bastarda byl bard, obrušovánív klenot, který jihne slzou ukrytou v jádru každého z nás, slzou, v kterou se mění prach až v
neštěstí dospělosti. Uvnitř kamene je bolest a pod dotekem hole z kořenů onoho
dřeva, na něž přitloukli Pána, nastane zázrak, zázrak jaderné reakce, zázrak
holubice, zázrak blesku, protože každé utopené srdce si zasluhuje světlo. Co je to
slza, co jc to utopení? Víra je setrvávání u Ježíše. Víra nás obrušuje v klenot lásky, který jihne - zevnitř jako slza našeho jádra, abychom byli prachem, který slzí,
protože jen tak nadejde jaderná reakce, zrod do světla. Není to smrt, pád, porážka v přítomnosti Krista, abychom v Něm mohli vystoupit? Není to ono znovuzrození z vody? Synovství Boží se podobá přísaze, kterou musíme přijmout, procesu obrušování, zápasu, nakolik se bráníme této milostné náruči lásky, nakolik
k dlouhému světlu (a nejen slov) se přichází ve zmatku tělesného utkání, nakolik
se tu jedná o ztvárňování nestálosti, vyrovnávání neustálých nárazů zvenčí až po
zázrak, až po klid... až po perly kanoucí z duše... až po plod.
V tomto pojetí je zápas i hledáním rovnováhy. Odtud ono ústřední místo krucifixu, nakolik plod je dán rovnováhou dvou zkřížených rajských stromů - delšího ze stromu poznání, kratšího ze stromu života. Člověk tuto rovnováhu porušil a dosahuje jí jen smrtí, klesáním jak sykavka v hadí říši z větví poznání stromu, který na něj kývá ve vší své kráse neoděné: těla, ve kterém strom poznání
lásky je uprostřed pevným bodem rovnováhy, a ten se tyčí nad náš zmatek, ten
nás sleduje jako periskop, dokud páka v Kristově boku nepolarizuje naši víru,
dokud se neskloní slunce i pro nás nad roztrženým srdcem tam za oponou; nalezneme rovnováhu, klid jedině v této dimensi, ta je naším vyztužením, záchrannou věžičkou v této pozemské nerovnováze nárazů života, poznání, lásky, opojení z onoho jasu, na který nejsme zvyklí. Rosteme do kříže, který jako mladý
štěp je předmětem osobní péče jitřního Zahradníka, Vzkříšeného.
Krucifix, nakolik milostný zápas o rovnováhu, je i slast. A je to právě asociační umělecká metoda Kotrlé, která na mnoha básních prozradí, že Ukřižovaný není pro ni jen předmětem úvahy či inspiračním okamžikem, ale pevně vklíněnou a činnou přítomností v jejím vlastním bytí (viz např. jednu z nejpříznačnějšfch - Z ospalosti). Její víra není rozumové přesvědčení, ale do morku kostí
cítěný zážitek a tento se jí stává i básnickým výrazem při každém zachycení duchovna. Mimo dvou ráhen s tělem, mimo hřeby, to, co nejvíc zaujme je trnová
koruna - symbol intensity lásky - rozkoše trnutí, setrvávání, trpělivosti a v tomto
zorném úhlu charakterizuje náš pozemský život víry v lůně milostné náruče
Boží, život, který dosud neviděl vzkříšení - jen slastí trne u trním korunovaného.
To Zahradník opuštěným zanechal kytici smočenou v krvi - ty do věnce stočené
trny, zatímco, jak říká Naziánský, »se v kosmu neustále podivuhodně obnovují
soulad a řád a činí všechno stvoření tak sváteční jako tón loutny«. Dokážeš se z
té přísahy - svého synovství v Bohu - radovat, až ptáci kolem tebe zpívají?
Zpěv lásky Ivy Kotrlé je radostí blahoslavenství pročištění (ano, je to tou čistotou víry prosvětlené a povýšené ženství, které má stále u boku anděla) - očí,
smyslů, těla, celého bytí. Radostí třpytivého diamantu víry.
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Dalo by se jistě pozastavit nad silou básnického výrazu (eucharistie-alkohol...)
nad asociační metodou (tak typickou pro Návštěvu), nad rozdílným slovníkem
jednotlivých sbírek a stejně tak by se dalo nahlížet na její rovinu sociálně-politickou (onen pytel cementu) atd. Pisatelka se jen zaměřila na to, co se jí zdálo být
nejpříznačnější - na slunce tam za oponou umělčiny duše i básnického ducha.

HANA SVOBODOVÁ ( H o l a n d s k o )

SMRT KRÁSNÝCH RYB
Ota Pavel: 2. 7. 1930-31. 3. 1973

»Nikdy jsem

nedošel

k prameni

potoka«

(Ota Pavel, z nepublikovaného rukopisu)
»Kdyby to bylo napsáno anglicky, klečel by svět Pavlovi u nohou. On to napsal česky, tak dobře česky, že se to nedá přeložit« (1). Stejně tak těžko sc o Otovi Pavlovi píše. Jak ho zařadit do historických souvislostí české literatury?
Vymyká se jim.
Novináři měli v tradici české literatury významné místo; byli to vždy dobří
spisovatelé. Bylo ostatně vždy ctižádostí novinářů být spisovateli. Novinářská
profese byla v souvislosti české literatury dobrou školou stručnosti a přesnosti
výrazu. Tito spisovatelé-novináři byli vždy konkrétní, věcní, nesentimentální,
Uchylovali se často k beletrii i proto, že jako novináři snad ve všech historických
obdobích museli překonávat censurní nebo jiné překážky (Karel Havlíček, Jan
Neruda, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Karel Poláček, Fredinand Peroutka, Eda
ICriseová), I Ota Pavel.
Ota Pavel, původním jménem Ota Popper, se narodil 2. 7. 1930 v Praze.
Jeho otec a dva bratři byli za války deportováni do koncentračního tábora a
třinácti až patnáctiletý chlapec žil sám s matkou v Buštěhradě na Kladensku.
Pracoval na šachtě a takřka před očima měl tragedii sousední vesnice Lidice.
Znal její oběti jménem, chodil s nimi do školy. Tato válečná zkušenost hluboce ovlivnila jeho tvorbu. Jeho dětství tak předčasně skončilo, a proto se snad
v jeho povídkách vracelo s takovou silou. Po válce, oslaben touto desilusf a
počínajícími psychickými potížemi, začínal vlastní existenci. Vystudoval obchodní školu a maturoval v roce 1960 na večerní škole v Praze. Od r. 1949 do
r. 1966 byl sportovním redaktorem v rozhlase a v několika sportovních a voj e n s k ý c h časopisech. Zemřel v Praze 31. 3. 1973.
Jako sportovní reportér navštívil Ota Pavel asi 20 zemí, v roce 1962 byl s fotbalovým týmem pražské Dukly v Americe. O této cestě napsal svou prvnf knihu
povídek Dukla mezi mrakodrapy (1964). Po ní následovalo pět souborů povídek,
vesměs portrétů významných českých sportovců: Plná bedna
šampaňského
(1967), Cena vítězství (1968), Pohár od Pánaboha (1971), Syn celerového
krále
(1972) a Pohádka o Raškovi (1974). Zajímal ho život úspěšných sportovců v
(1) JAN WERICH, citováno podle Knižních

novinek

1983, č. 15, str. 2.
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jejich lidské podobě, za oponou sportovní slávy, od tvrdé dřiny na začátku až po
nesnadný odchod a zapomenutí.
Tématem posledních dvou autobiografických povídkových souborů Smrt
krásných srnců (1971) a Jak jsem potkal ryby (1974) byly vzpomínky na dětství,
dětské prázdniny strávené s rodinou, vzpomínky na řeku Berounku, Lužnici a
Vltavu, na české rybníky. Na rybářství, které bylo nejen jeho celoživotním sportem, bylo i něčím víc: mýtem tajemných ryb, které unikaly chlapci mělkým proudem kalné řeky, ryby, tušené a nespatřené byly symbolem jeho vlastní životní cesty. Až zmizela i ta poslední. Jeho tatínek s židovským sarkasmem mu dal sníst
svých posledních jedenáct zlatých úhořů a zemřel. A brzy na to zemřel i Ota Pavel sám.
Kromč sportovních a životopisných povídek byly třetím okruhem jeho tvorby
exkurzy do snových a pohádkových témat (Pohádka o Raškovi povídka Pohár
od Pánaboha). Ty prolínají ostatně i jeho dřívější povídky. Jsou to moderní pohádky o hře, o sportu, o těžké nemoci a o smrti.
Pavlovy povídkové antologie jsou většinou náhodné soubory novinově vydaných povídek. Až poslední dvě knihy Smrt krásných srnců a posmrtně vydaná
Jak jsem potkal ryby jsou dokonale ucelené. Mají chronologii jeho dětství: Od radosti z první ryby v šesti letech až po neklidný spěch, zrychlené tempo ze strachu, že práci nedokončí. Zemřel skutečně o jeden rok dříve, než vyšla druhá z
nich, Někdy psal pod tlakem nakladatelského termínu. Pohádka o Raškovi a
poslední čtvrtina knihy Jak jsem potkal ryby jsou napsány chvatně, ve zkratkovitých vizích, netrpělivě a s napětím, jako by tušil nový útok nemoci, tentokrát
smrtelný. Pavel doslova bojoval o svou tvorbu s úzkostí, neklidem, nutkavými
představami. Jeho tvorba je bojem o jasný výraz, o evokaci jasného zážitku. Jako
by si nemohl dovolit ireálné situace. Děsil se jich, Jsou snad výsadou duševně
zdravých,
Tvůrčí metoda, jazyk, fabule a kompozice povídek Oty Pavla jsou závislé
na několika okolnostech motivace jeho tvorby. Žurnalistická metoda zkratky, ukázněnost a časová tíseň reportéra znamenaly nutnost a návyk jasně a v
krátkých větách vyjádřit myšlenku. Krátké povídky, jednoduchá stavba věty,
jednoduchý diskurs byly základním jazykovým materiálem Oty Pavla. I kompozice jeho povídek je jednoduchá. Povídky - portréty slavných sportovců
jsou napsány formou citově zaujatých reportáží. Román, či jinou delší skladbu Ota Pavel nikdy nepublikoval. Není vyloučeno, že román napsal nebo alespoň rozepsal. Jeho dflo bylo přerušeno předčasnou smrtí a obtížně dostupná pozůstalost zatím nebyla vydána. I povídka Běh Prahou - životopisná
povídka z Pavlova dětství - patří k jeho dosud knižně nepublikovaným
pracím,
S metodou zkratkovitého jazyka spisovatele-novináře souvisí i téma času v povídkách Oty Pavla. Píše stručně, pracuje s časem tak, jako se pracuje s
časem ve sportu. Mít cíl, udělat věci hned, vidět krásu okamžiku a tohoto
dne. Jeho povídky jsou napěchovány prostým životem, jsou jeho tresti.
V Pavlově spisovatelské metodě šlo ovšem o víc než jen o užitou rutinu
reportéra. Jeho nemoc znamenala nebezpečí přecitlivělostí, někdy na hranici
sentimentu, melancholie, až mánie. Jeho časté exaltované věty: »Maminko,
proč pláčeš?«, jeho chorobný strach z uniforem napovídají, jak obtížné bylo
jeho úsilí o kázeň. Otovi Pavlovi se to však v jeho díle podařilo s takovým mistrovstvím, že jeho originálně prostý jazyk je těžko přeložitelný. Výrazem
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kázně a hledáním klidu byla i laskavost a atmosféra rodinné a přátelské lásky,
kterou Ota Pavel své hrdiny doslova obklopil. Nenajdeme zde ani stopu zloby.
Tuto svou přirozenou touhu po prostotě, uklidnění a po životním řádu
nachází také v přírodě. Příroda a zvláště krajina, do níž se otiskl jeho vlastní
život, pro něj znamenala zakotvenost, přináležitost.
Pavlovy povídky nejsou výrazně dramatické. I když některé byly zdramatizovány (povídka Omyl) a on sám napsal filmový scénář podle příběhu o
krásných srncích, není to autor vysloveně filmový a dramatický. Je však pro
svou neobyčejně živou vizuálnost autorem inspirujícím ilustrátory.
Jeho ryby jsou reálné a zároveň tajemné. Sportovní úspěch je zázrak za tvrdou prací. Tetička z Pohádky o Raškovi je typickou postavou racionálního iracionálna tohoto reportéra a básníka. Strach z iracionálna zamlouval Ota Pavel
prostotou, všedními situacemi, vyjádřenými mluveným jazykem: «... ale oni neříkali, že poletují. Jenom že mají moc práce a že se štvou. To má dnes každý.« »Bál
se. Bál se svého vlastního mozku. Jestli je jen praštěný nebo už chorý ... brumlal
si spíš pro sebe, jako by nebyl už tady na tomto světě, ale na jiném, který nemá
hranic a konců a nikdo ho nezná« (2).
Píše své sportovní reportáže jakoby z Cháronovy převoznické lodi, jejímž předobrazem byla skutečná loď převozníka z jeho dětských vzpomínek. Psal jakoby
udýchaně. Užíval krátkých, nápadně prostých oznamovacích vět, jejichž napětí
je v emfázi, v prostém patosu: »Jsi starej. Nemůžeš hrát a konec« (3). »Zbláznil
jsem se já. Zbláznil jsem se na Olympijských hrách v Innsbrucku« (4). Píše, jako
by všude šlo o holý život. A šlo.
Jeho sportovci nejsou však v offsidu, jako kibici a fotbaloví fanoušci ve sportovním románě jeho předchůdce, spisovatele a žurnalisty Karla Poláčka. Pavlovi
hrdinové se dřou, potí a popadají dech. Stojí na stupních vítězů a pak zase odcházejí.
Na dílo Karla Poláčka, Oty Pavla a jiných českožidovských spisovatelů se už
nyní, po čase, můžeme dívat v mezeře mezi jejich ukončeným životem a naším
úzkostně otevřeným osudem. Snad pro vlastní specifickou zkušenost přilnuli
českožidovští spisovatelé k malé zemi, kde byli doma. Ota Pavel poznával tuto
zemi na kánoji, plavil se ještě s posledními voraři a miloval Prahu sportovců jako
Kafka miloval Prahu nočních můr a zakřivených stínů židovské čtvrti. Českožidovští spisovatelé nebyli většinou sportovci. Byli to městští lidé, lidé kaváren, redakcí, lidé knih. Ota Pavel snad jediný svou živelnou potřebu přátel, zdraví a
plného života spojil s tématem sportovců, těchto silných a zdravých. Ukazuje slávu i rub sportovních úspěchů. Tedy krajnosti, které byly i pro Otu Pavla vlastním
životním příběhem: bojoval o život se smrtí, žít život jako sportovní zápas, kdy
platí jen vlastní síly. Diváci jsou krutí a Pánbůh nedává poháry zadarmo.
»Petr běžel na konci. A běžel kolem osmi dalších poražených hlídek, které tu
stály a usmívaly se tak, jako se usmívají poražení. Najednou se zastavil a uvědomil si, že všichni běželi zbytečně. Mraky se honí najednou tak podivně po obloze
a žaludek mu stoupá až do krku. Potácí se až k potoku. Je mu zle, strašně zle, jako by nastával konec světa.
Otevře ústa a jde z něho špína a hnus. Mraky se točí jako na kolotoči a
uprostřed nich teče potok, je čirý už po staletí a jeho středem běží čistý proud. A
(2) Pohár od Pánaboha,

str. 34.

(3) Tamtéž, str. 10.
(4) Jak jsem potkal

ryby, str. 154.
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v tůni, ve které stojí nehybně u kamenu velký pstruh s černýma tečkama, se
zrcadlí v řadě všichni ti, kteří běželi nadarmo« (5).
A o slavném cyklistovi říká: »... neměl velký talent, ale pracoval jako Michelangelo nebo jako Vincent van Gogh. Neměl sílu dokončit svou Sixtinskou kapli
a musel slézt po lešení dolů« (6).
Ota Pavel potřeboval lidi, pomáhali mu žít. Potřeboval se opřít. Často jmenuje tatínka, maminku, ženu, kamarády. V Pohádce o Raškovi dětské autority nejsou otec, matka, ale tatínek, maminka (»... vrátit se ke své hodné mamince«).
Kniha Jak jsem potkal ryby je věnována »... mamince, která měla za manžela
mého tatínka.« Opírá se o rodinné svazky, nejzákladnější životní jistoty. Ty jsou
hlavní herci v pohádce o dětství. Místo »byl jednou jeden král...« říká Ota Pavel:
»Žil švec, měl za ženu Bedřišku.« K Pavlovu reálnému iracionálnu patří i jeho
Pánbůh. Dával poháry sportovcům, ale těm, co prohráli, co už přestali sportovat.
Dával poháry za obyčejný život.
Dětství, neoddělitelné od přírody, je pramenem opravdovosti jeho prožitku a
výrazu: »Copak asi dali okounci ptákům, že je přinesli vzduchem do tak krásného rybníka?« (7).
Isaak Singer měl své haličské vesnice, Chagall Vitebsk. Potřeba ztotožnit se,
někam patřit, vracela i Otu Pavla do krajiny dětství. Ota Pavel vidí s neobyčejným kouzlem přírodu, zvířata, stromy, hory, i mlhavé jihočeské silnice, tréningové dráhy jeho cyklistů. I jeho ryby, tajemné a chytré, i příběh o krásných srncích
vyjadřují jeho obdiv k přírodě a potřebu být její součástí.
Zvláštní smysl a symboliku měly jeho potoky a řeky. Tok potoka a řeky dával
určitý řád i běhu lidského života. Řeka i život odplouvaly v čase. Řeka i život
se i zakalovaly. »Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očišťuje se tím, že odpluje jinam jako zjara hry« (8). Ryby hledal, hladil, volal, nacházel a ztrácel:
»Chytí někdo z nás v životě skutečně velkou rybu? Možná, že nám to nebude
dopřáno, proto, že jsme tenkrát nebyli stateční« (9).
*

*

*

Kraj jeho dětství byl nerozlučně spjat s jeho zemí: »...na druhé straně světa
jsou Čechy, krásná a exotická země. Ta země je stará a jde se k ní od řeky Berounky s dětským rybářským prutem. Hlavně tady jsme mohli potkat české udatné krále s jejich družinami. Poklona, pane králi, jsem z Luhu pod Bránovem.
Prdelka mi říkají« (10).
Psal o generaci poznamenané válkou a po ní pak nepochopením. Dřina i úsilí jim
zhořkly. Celé dílo Oty Pavla je elegie na lidi poválečné generace, lidi u konce sil. Jako
citát z bible z druhé poloviny 20. století jsou slova: »...nás může zachránit jen pravda.
Pravda nás může zachránit, tak jako může zachránit celý svět« (11). A opakuje: »Věci
se mají říkat tak, jak jsou« (12). I v posledním záznamu v chorobopise Oty Pavla jsou
vyjmenovány prosté a nejnezbytnější osobní věci, které po něm zbyly. V úmrtním listě Oty Pavla někdo omylem napsal do rubriky zaměstnání: dělník.
(5) Pohár od Pánaboha, str. 100.
(6) Syn celerového krále, str. 20.
(7) Jak jsem potkal ryby, str. 48.

(8) Tamtéž, str. 54.
(9) Tamtéž, str. 11.
(10) Tamtéž, str. 27.
(11) Pohár od Pánaboha,

(12) Tamtéž, str. 9.
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str. 21.

»Ale jedno je jisté« - říká Ota Pavel o svých sportovcích - »že všichni tito a
další lidé, co hodně dokázali, byli pracovití, že z toho zešíleli, buď sami nebo jejich příbuzní, nebo zapomněli jíst a pak zemřeli vyčerpáním« (13). Hrdinové ze
stupňů vítězů mizí v zákulisí jako padlí hrdinové Shakespearovi. »Až nakonec
budu hrát v takovým mužstvu, který bude kopat za polozbořenou ohradou a na
který se nepřijdou podívat žádní diváci. Ale budu hrát zase pro radost, jako jsem
hrával, když jsem byl ještě malej kluk« (14).
Čas je v povídkách Oty Pavla zrychlený. Ve sportu se měří čas. I reportér závodí s časem. Ota Pavel neměl čas říci více. Ale ve svém vymezeném čase dokázal
být jedním z největších spisovatelů moderní české literatury.

14. SETKÁNÍ MLADÝCH V ROHRU
Rekordní počet - bezmála 100 mladých lidí z pěti západoevropských zemí a z
Kanady - následovalo pozvání katolické laické organizace Opus bonům na letošní již 14. setkání česlcé a slovenské mládeže o svatodušních svátcích (8.-12. 6.
1984) v benediktinském klášteře v dolnobavorském Rohru, které bylo letos věnováno převážně problematice generací. O »Umění stárnout« promluvil spisovatel Jiří Gruša (Bonn); »Cesta deziluzí« byl název referátu redaktora Slávy Volného (Mnichov), na téma »Mezi konfrontací a dialogem« hovořil f i l o z o f a publicista Jiří Němec (Vídeň). Katoličtí kněží opat dr. Anastáz Opasek OSB a P. Petr
Kolář SJ referovali o aktuální situaci katolické církve v ČSSR a o rozdílech mezi
církví v Československu a církví na Západě. V kulturním programu vystoupili
spisovatel Vladimír Škutina s pořadem »Humor tří českých generací v exilu«,
Martin Štěpánek a Jarmila Tvrzníková s pásmem z poezie Jana Zahradníčka, u
dále písničkáři Dáša Vokatá, Karel Kryl, Svatopluk Karásek, Karel Soukup, Martin Schulz a Miroslav Skalický. Letošní setkání mladých v Rohru bylo dosud nejpočetněji navštíveným setkáním v celé své dosavadní historii.

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ (Janov) - KAREL HVÍŽĎALA ( B o n n )
O ČLOVĚKU POZDNÍ

DOBY

Rozhovor

KareI

Hvízdala:

Český filosof Václav Bělohradský,
narozený v roce 1944 v Praze, profesor sociologie na
Univerzitě v Janově, uveřejnil nejprve v římských Studiích a pak v roce 1983 v edici Rozmluvy v
Londýně esej Krize eschatologie neosobnosti. Text měl doma výjimečný ohlas, jak vyplývá z řady
úvah, které vyvolal.
Tato kniha je vyvrcholením tvé filosofické práce a nečte se snadno. Můžeš shrnout její základní téma či vlastně téma celé tvé dosavadní
práce?

(13) Syn celerového krále, str. 16.
(14) Pohár od Pánaboha,
str. 28.
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NEPŘEVODITELNOST SVĚDOMÍ

Václav Bělohradský:
Řekněme, že mé téma je otázka evropské tradice či spíše v jakém smyslu je evropská
tradice ohrožena v této »pozdní době«, jak ji nazývá Patočka. Evropská tradice, to je
nepřevoditeínost svědomí na instituce, na aparáty, nezávislost společnosti a lidských vztahů na státě a jeho organizaci. Shrnují tento rys Evropy ve formuli »neredukovatelnost legitimnosti na legalitu«. Myslím tím to, že každý člověk zůstává odpovědný za své činy,
které jsou jeho osobním problémem, a nikdy nemůže říci jednoduše »zákon je zákon«.
Evropská tradice znamená nemoci žít mimo svědomí, převést je na nějakou anonymní
organizaci jako je zákon nebo stát. Tato pevnost svědomí je dědictvím řecké, křesťanské a
liberální tradice. Cítím, že tato neredukovatelnost svědomí na instituce je v době masových sdělovacích prostředků, totalitních států a všeobecné komputerizace společnosti
ohrožena. Dovedeme si přece docela snadno představit instituce tak dokonale organizované, že prosadí jako legitimní každou svou akci. Je-li dána organizace, je dáno cokoliv. Tak
nějak bychom mohli shrnout podstatu toho, co nám hrozí Státy si naprogramují své obyvatele, výrobci své spotřebitele, výrobci knih své čtenáře atd. Společnost se postupně stane jen něčím, co si stát vyrábí.
V pojetí Milovana Džilase Sovětský svaz je takovou společností, kterou si revoluční
stát vyrobil a kterou zase do sebe vsává, když se příliš rozrůstá a chce být samostatnější. I
západní společnosti podléhají podobnému »zestátnění«. Do všech forem společenského
života, do všech lidských vztahů, do všech forem komunikace se vloudil stát, aparát, organizace. U nás v Itálii divadla a písňové festivaly jsou zcela v moci kulturních aparátů. Nazývám toto nebezpečí slovem, které razila Hannah Arendtová - »banalizace«.
Mohli bychom to téma definovat také jako problém vztahu mezi živou řečí a textem.
Existují psané ústavy, ale víme přece, že to podstatné je ústava psaná v našem srdci, jak
řekl De Maistre. Měl na mysli ty zákony, které jsou živé v našem jednání, v naší řeči. Totalitarísmus je především založen na vládě textu nad živou řečí. Vše je tu předem dáno, předepsáno, uzákoněno. Naopak svobodná společnost vtahuje každý text do živé řeči, v níž
není dáno nic předem a v níž možná se zákon ukáže jako nerozumný. V totalitním státě
naopak text kontroluje živou řeč. Vztah legitimnosti a legality je také vztahem mezi živou
řeči a předpisy.
Proslov Václava Havla s názvem Politika a svědomí, kléry byl přednesen 14. května 1984 na
univerzitě v Toulouse, kde mu byl udělen čestný doktorát, je celý poznamenán či ovlivněn tvou
ßlosoßl a několikrát Jsi tam citován. Snad můžeme i íicl, že tvá eschatologie neosobnosti
a Havlova teorie o samopohybu, v kterém už ělověk není skoro za nic odpovědný, jsou si velice
blizké. Co znamená pro tebe jako pro fllosofa takovýto ohlas, takovéto souzněni ...

Celá moderní kultura žije od osvícenství v pocitu, že je neužitečná, že neslouží lidu,
masám, pokroku, dějinám. Kultura v moderní době chce neustále něčemu sloužit, především té všeobecné »péči o člověka a jeho růst«, z níž osvícenství těží svůj patos. Intelektuálové žiií pod tíhou výčitek, že jsou neužiteční, aristokratičtí. Pod tíhou těch výčitek
se dávqji do služeb nějaké strany. V marx-leninismu pak tento vztah mezi službou straně a
užitečností kultury vrcholí. Vzniká pojem »angažovaného intelektuála«. Angažovaný intelektuál má i svůj vykonstruovaný protipól v postavě měšťáka, který myslí jen na své malé
požitky, který žye v omezenosti svého soukromého pohodlí. Moderní intelektuál má špatné svědomí, má strach, že se bude příliš podobat měšťákovi. Odtud ta houfná kolaborace s
totalitarismem, která v Československu a například ve Francii byla zvláště zaslepená.
Do jisté míry tedy ohlas nějakého díla se týká i těchto problémů, těch výčitek, toho
pocitu slabosti, kterým trpí kultura od osvícenství. Mít masový ohlas, být součástí »boje
o lepší život pro člověka«, to je heslo, které velice zkorumpovalo současnou kulturu. Hle-
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dání ohlasu tak s sebou nese nebezpečí, že intelektuálové budou psát pro ten ohlas, že se
budou snažit si ho zajistit předem. To je na Západě dnes běžné, ohlas je vlastně předem
vypočítán a připraven.
Co mne naplňuje radostí u tohoto ohlasu je, že je »paralelní«, tj. že se odehrává vně
těch aparátů, které zaručují rezonanci určitých děl, vně oslepující síly masových komunikačních prostředků, které kolonizují kulturu v naší době. V této »pozdní době« jakékoliv
společenství, v němž lidé nejsou spojeni rolemi, které hrají v nějakém systému, ale soužitím, tedy životem ze společných idejí, je nutně paralelní, ocitá se na periférii společnosti.
ČLOVĚK BEZ SKRUPULI A JEHO DOBA

Když člověk s tebou delší dobu mluví, velice často slyši slůvko »skrupule«. 7)>
ztrátě »skrupuli« v dnešní společnosti velký význam. Mohl bys k tomu řici něco

přikládáš
bllžšiho?

Druhé mé základní téma je člověk, který vládne tomuto století, který mu udává tón:
člověk bez skrupulí. Revoluce dvacátého století jsou dílem »člověka bez skrupulí«, lidí,
kteří prosazují nějakou zásadu bezohledně, až do konce. Hannah Arendtová o takových lidech říká, že jednají jako by země byla neobydlena, jako by náš život nesouvisel se světem
našich předků a druhých lidí. Co se hnalo našim dětstvím pod názvem »kult osobnosti«,
to byla agrese lidí bez skrupulí proti struktuře naší společnosti, proti té souvislosti se světem našich předků, která je podstatou tradice. Člověk bez skrupulí je funkcionář, člověk
soustředěný na výkon svých funkcí. Odmýšlí od všeho, co by ho rozptylovalo v tomto
soustředění, odmýšlí od hodnot, svědomí, minulosti, od sebe sama.
V Orwellově románu 1984 je jedna podivuhodná stránka, kde Winston Smith uvažuje
nad způsobem, jak bydlí, jak jí, a říká, že on si nepamatuje svět před revolucí, nemůže ani
dokázat, že byl, natož jaký byl, nikdy neviděl žádný dokument o tom světě, mohl by dokonce neexistovat, ale němá vzpoura jeho těla proti nesnesitelnosti tohoto způsobu života, toho, co jí, tvarů, které ho obkloupují, dokazuje, že v jeho těle existuje paměť nějakého
přirozenějšího světa, ke kterému patří svou bytostí. Tento důkaz je něco předjazykového,
němá vzpoura těla. Orwell tady popisuje nejzazší podobu krize lidské společnosti, kdy
pravda se stěhuje z řeči do těla, z úsudků do předsudků, z vět do pocitů, třeba i do zlomků
paměti, záchvěvů svědomí ...
V románu Inženýr lidských duší Josef Škvorecký vyslovuje podobnou myšlenku, když
říká: »Dokud se naše zkušenost pohybuje v oblasti teorie, chováme se paradoxně, jak
zvířata. Teprve když si čichneme ke krvi, udělá se nám špatně jako lidem.« Vystupuje
tu stejný motiv: krize může být tak hluboká, že pravda se vystěhuje ze slov a úsudků a
přežije jen v našich citech, záchvěvech naší bytosti, v našich bezdůvodných skrupulích.
Tyto záchvěvy, tato němá vzpoura těla, to je způsob, kterým je tu ještě s námi tisíciletá tradice Evropy, zahnaná na útěk mýtem vědecké objektivity, tou všeobecnou oddaností nutnosti, která korumpuje naše myšlení v »pozdní době«. Evropa přežívá už jen v předjazykové paměti našeho těla, v záchvěvech našich citů. Tato paměť je to, co nazývám »skrupule«.
Skrupule je to jediné, co ještě odolává úsudkům a nutnosti, která se skrze ně prosazuje.
To je také smysl toho kategorického imperativu Solženicyna: »I když zlo se zdá nutné,
nedovol, aby se prosadilo skrze tebe!«
Existuje známá úvaha Hannah Arendtové o pokušení moderního člověka: německý
voják píše domů z fronty, že cítil soucit s vražděnými Židy, ale že v sobě potlačil tu slabost, že zvítězil nad svými skrupulemi. Dovolil, aby se nutnost prosadila skrze něho.
Arendtová ukazuje, že jakmile člověk přijme roli v systému nutných funkcí, pokušením je
pak pro něho jeho vlastní lidskost, nad kterou se musí naučit vítězit. A člověk bez skrupulí
je právě takovým vítězem nad pokušením poddat se hlasu skrupulí.
Možná, že nejlepší titul pro mé filosofování by byl člověk bez skrupulí a Jeho doba.
Jakou mezerou vnikl do evropských dějin, odkud ta slabost kultury před jeho pustošící
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vládou? Krizi »pozdní doby« můžeme definovat takto: všechny úsudky jsou lživé a pravdivé jsou už jen naše předsudky. Člověk bez skrupulí se podřizuje objektivní nutnosti dějin,
která se skrze něho prosazuje: proto staví koncentrační tábory, plánuje konečná řešení, vymýšlí nového člověka a vše to, co se i v něm samém proti tomu bouří, odsouvá daleko od
sebe jako zbytečné skrupule, přežitky, pocity.
Největší hrozbou »pozdní doby« je, že člověk neuvěří tichému hlasu svých skrupulí.
Ty se snažíš - pokud se nemýlím - pomoci vztahu člověka ke skrupulím
pojem »rozumu« ...

i nově

definovat

Nemám filosofický program, ale mohl bych něco, co se programu blíží, formulovat
takto: začít od našich skrupulí. Patří jistě k nejzákladnějším zkušenostem této pozdní doby
úděsné sousedství politiky a monstrozity. Politická kultura moderní doby nesená vůlí k
osvobození člověka od předsudků a vnější autority, je prosycena projektováním monstrozit. Patří sem všechny ty kalendáře nové éry, které anulují tisíciletou tradici Evropy, např.
za francouzské revoluce nebo za fašismu. Patří sem ty projekty »zemědělských vojsk«, o
kterých mluvil Engels, všechny ty »chrámy rozumu«, v nichž člověk musí vyhlásit veřejně
jména svých přátel, aby rada starších rozhodla, zda jsou pro něho vhodní. Patří sem i
všechny ty nové jazyky, státní ústavy výchovy, centrální plánování, vyvlastňování dětí z
péče rodiny atd. Politika si tu vynucuje pro sebe ticho všeho toho, co.jí předchází ...
Toto sousedství politiky a monstrozity prochází i demokracií, protože podstatou demokracie je vůle k autonomii. Slovo »autonomie« má svůj protiklad ve slově »heteronomie«. Heteronomie znamená úctu k zákonům, které nám dává vnější moc, například Bůh,
tradice, souvislost se světem předků nebo naše přirozenost. Autonomie naopak znamená,
že my sami sobě dáváme zákony, ne již nějaká vnější síla, vůle. To je vláda rozumu. Můžeme skutečně porozumět moderní vůli k emancipaci člověka od předsudků, jen když neustoupíme ani před démonickou stránkou autonomie: že totiž můžeme autonomně - bez
úcty k čemukoliv - změnit strukturu společnosti, zavraždit milióny Židů nebo zbavit práv
celé společenské třídy, zbavit rodinu práva vychovávat děti.
Podstatou autonomie je také tato možnost rozhodnout bez úcty k minulosti a k druhým. Bez jakýchkoliv skrupulí. Tady někde je politika blízká monstrozitě, protože, když se
člověk chová, jako by nic nikdy nepředcházelo tomu, co říká a dělá, je zrůda. Říkáme o
něm: »to je člověk bez skrupuli, ten je všeho schopen«; a v těchto slovech se vyjadřuje ta
zrůdnost, kterou cítíme v člověku, který se necítí vázán minulostí, souvislostí s lidmi,
který jedná jako by měl právo rozhodovat o tom, kdo má právo žít na této zemi.
Toto vtíravé sousedství politiky a monstrozity pochází z toho, že člověk se emancipuje
od svých předsudků, a tak se vydává do moci svého rozumu bez obranné síly svých tisíciletých skrupulí, zábran. V tomto smyslu říkám, že v jednadvacátém století je třeba začít od
obhíuoby našich skrupulí. Rozum přece není to, čím konstruujeme umělé světy, které pak
necháváme kolem nás kroužit podle naší libovůle; vytržení nad touto efimérní mocí je jistě opake'm rozumu, je zaslepeností. Rozum je to, čím se prosazuje v naší existenci něco,
co už memůžeme měnit, přebudovávat, od čeho nelze odmyslet, co můžeme jen uctívat
Rozum je tak neustále obnovovaná blízkost jednání a úctyhodného. V lyrickém vytržení
osvícenské vůle k emancipaci je tato podstata rozumu potlačena. Ve skrupulích se obnovuje rozum tím, že nás znovu připoutává k něčemu, co lze jen uctívat. Myslím, že Havel
má na mysli stejné téma, když hovoří o »ztrátě absolutního horizontu« jako o ztrátě rozumu.
V paralelní poliš zaznívá s novou radikalitou otázka mezí lidské autonomnosti, toho,
co poutá a zavazuje člověka, zatímco patos modemosti byl v té vůli k osvobození člověka
od všech závazků... Vezměme si třeba západní feminismus. Jako by být ženou k ničemu
nepoutalo, jako by touto totožností nebyla žena zavázána něčemu, co nemůže zrušit, aniž
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by v sobě cosi zranila. V dnešním světě státních zaměstnanců se vytrácí to závazné i z takových lidských vztahů, jako je například pouto mezi učitelem a žákem.
»Pozdní doba« zná jen vytržení nad tím, že všechny meze mohou být překročeny.
Na pozadí této tematiky přiznávám zásadní roli ruské kultuře. Bylo v ni vždy výjimečně živé vědomí o nebezpečí, kterému člověka vystavuje jeho vůle k emancipaci od minulosti. Vize člověka odmítajícího jakýkoliv zákon, člověka vylomeného z každé souvislosti,
který se řití společností jako cizí vraždící těleso. V Solženicynovi je tento motiv ruské kultury obnoven s jedinečnou energií.
Mohli bychom na závěr citovat Hrabalovo motto: »Některé skvrny nelze vyčistit bez
porušení podstaty látky.« Od některých předsudků se nemůžeme osvobodit, ledaže bychom se stali zrůdami ...
MASOŽRAVÁ OBJEKTIVITA

Které další pojmy, podle tebe, budeme muset v blízké budoucnosti
chom se dostali z tě patově situace, v niž je zřejmě ohrožena sama

znova dtfinovat, abynaše identita ...

Nikdy nemůžeme dost rychle opustit úděsné dědictví slova »objektivita«. To je jeden
z »masožravých mýtů našeho století«, jak někde říká Montale. Navozuje atmosféru vědeckosti, ve skutečnosti však vyjadřuje ochotu člověka podřídit své jednání a myšlení nějaké agentuře nutnosti, z jejíž vůle pak člověk bude moci existovat mimo dobro a zlo. Havel
hovoří o vlastní identitě jako nové bázi života v »pozdní době«. Člověk objektivity naopak
odmítá jakoukoliv souvislost mezi tím, čím je, a tím, co dělá, mezi svou osobou a svou
funkcí. Chce žít v území nikoho, ve sféře věčné nevinnosti. Nástrojem objektivity moderní doby je stát a strana. V machiavellistické technologii moci vladař musí odmýšlet od všech lidských
vášni a předsudků, aby mohl spravovat stát objektivně. To je ta slavná formule veritň effettuale, o níž mluví Machiavelli a které se vladař musí zcela podřídit. Toto odmyšlení má v sobě i cosi dramatického. Například v barokním dramatu vladař je často předveden jnko
asketa, jako člověk, který překročil práh jen lidských souvislostí a otevřel se strašlivé studenosti hlediska státu, které mu vnucuje hrozné činy. To je obyčejnému člověku ušetřeno. Obyčejný člověk nezná hrůzu vyšší nutnosti, ztělesněné státem, která vládne vládci.
Jiným nástrojem objektivity je strana, která se definuje jako nositelka objektivní nutnosti, zosobňuje logiku dějin, rozum. Kdo zná objektivní zákony dějin, přisvojuje si právo
vychovávat druhé lidi k poznání nutnosti. Koncentrační tábory nemusí přece být projektovány jen v tom likvidačním smyslu, ale také jako součást »péče o růst člověka«, to jest ve
smyslu pedagogickém nebo hygienickém. Tady jsou kořeny té hrozné myšlenky převýchovy člověka nebo očisty společnosti. Objektivita, to je rozkaz, který nám říká »odmysli
od sebe samého, připusť, aby se skrze tvé činy prosadila dějinná nutnost«.
Je to hledisko nikoho a již příliš dlouho toto století žije pod terorizujícím pohledem
nikoho. Pod tímto pohledem nikoho lidé vypadají jako články nějakého systému, kterým
je třeba určit jejich role, protože oni sami je ještě neznají. Je třeba prolomit falešnou důstojnost tohoto pohledu nikoho, který proměnil v barbary pokrokové intelektuály. Vše, co
vystupuje jako nutné, je lživé, protože život se opírá jen o relativní pravdy. Je třeba znovu
radikálně vyjádřit to, že neexistuje žádná sféra nevinnosti, že jsme vždy osobně odpovědní za naše činy, za naše myšlenky. Objektivita se proměňuje v ničení hledisek druhých
lidí ve jménu hlediska nikoho.
Lidské dílo nevnáší do světa nikdy nic nutného: je jen stopou, kerou po sobě člověk
zanechává. Svět je to, kam tyto stopy ukazují, to, co se v nich zjevuje. Objektivita je rušení
stop, ničení světa.
Je zajímavé, že nejrychleji je pojem »objektivita« opouštěn právě ve vědě a nejpomaleji ve filosofii dějin, kam vstoupil jako mytizace vědy. V každém případě teorie dějinné nut-
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nosti je vždy jakýmsi vymáháním nevinnosti pro vlastní činy v době masových vražd a
ničení planety. Gadamer říká, že porozumět nějaké větě předpokládá odvahu položit i
sám sobě otázku, na kterou ta věta odpovídá. Slovo objektivita je odpovědí na tuto otázku:
jak mohu být pořád nevinný i v době koncentračních táborů a nukleárni války? Člověk objektivity odpovídá: jsem nevinný, protože skrze mne jedná nutnost.
Nemyslíš, že takto pojímaná objektivita vede i k neúctě, ba dokonce i k odstraněni
ného myšlení... Například v Německé spolkové republice se doktorské téže z valně části
v katalogy, neboť právě jen ty jsou
objektivní...

skutečzměnily

Vzpomínáš si určitě na tu scénu z Musilova Muže bez vlastností, kde generál Stumm
navštíví státní knihovnu a tam se dovídá, že dobrý knihovník nesmí nic číst z knih, které
jsou mu svěřeny s výjimkou titulů a rejstříků. Kdo se pustí do čteni knih, je jako knihovník
ztracen. Tímto směrem se vyvíjí celý systém vzdělání v současném světě. Člověk má k dispozici stále více katalogů, obrovské rejstříky, které mu jsou však užitečné jen za předpokladu, že se nestará o smysl knh, ke kterým se vztahují. Redukce kultury na katalogy vzájemně propojené, to je také aspekt toho, co jsme nazvali banalizací. Kolem sestavování a
užívání katalogů pak funguje celý ten univerzitní provoz Jenomže kultura roste vždy z odvahy položit otázku, na kterou si nikdo nemůže nalistovat odpověď v nějaké příručce, v
katalogu nebo rejstříku, ale musí odpovědět sám za sebe. Myslet znamená prodrat se až k
tomu, co není dáno předem, to jest položit otázku legitimnosti tam, kde všichni jen aplikují legalitu. Nadávno jsem slyšel tvrzení, že Patočkovy Kacířské eseje je lépe do němčiny
nepřekládat, protože by uškodily jeho pověsti vědce; nejsou totiž dost univerzitní, objektivní, nezdíyl se katalogem. Tady vidíš, že kulturu je třeba bránit nejen proti mocenským
mafiím, ale také proti univerzitám, proti té tendenci každé organizace redukovat vše na
provoz. Kultura je ve své vlastní podstatě odkaz děl, která nelze pochopit jinak než jako
otázky, na které musím odpovědět sám za sebe, na které nemám žádnou příručku. A to
čím dál tím víc ruší v tomto přeorganizovaném světě.
Objektivita však může být také pochopena
nlckostl v naši dobé?

jako

hráz proti stranickosti.

Co pojem

stra-

Samozřejmě my známe z naSeho mládí tu pustošivou normu stranickosti, která měla
být základem nového člověka, jeho života. Václav Černý to shrnuje slovy Štolla, »aby česká poezie nadále pracovala výhradně ve službách budovatelského programu stalinské strany, nebot té dal vývoj politicky za pravdu«.
Ve slově objektivita může pak znít také odpor proti této služebnosti. Je však třeba vyjasnit, co se myslí objektivnosti v tomto případě. Jde o nezávislost myšlení na organizaci,
na tom, co je předem dané a závazné. P. Ricoeur ukazuje, že velký motiv spojený se jmény
Marxe, Nietzsche, Freuda a Husserla v současné kultuře se dá formulovat takto: vědomí
jako úkol. Člověk se snaží vysvobodit z nevědomého otroctví zájmů, instinktů, pomstychtivosti, technického obrazu světa. Vědomí jako úkol znamená jít až ke skrytým předpokladům jednání a řeči, vnést do vědomí i to, co chce zůstat skryto, čeho si nechci být vědom. Stranickost znamená naopak; úkol jako vědomí. Funkcionář se soustřeďuje jen na
splnění svého úkolu a ruší jakýkoliv eventuální rozdíl mezi vědomím a úkolem.
Nicméně slovo »strana« má také svůj zvláštní patos: člověk se osvobozuje od závislosti na
své rodině, národu, pospolitosti a vstupuje do svazku s druhými lidmi na základě svobodně zvolených cílů. Ozývá se v tomto slově svoboda spolčování, která je středem fungujících demokracií. Společný cíl je více než pokrevní nebo národní svazek. Tito lidé se cítí bratry nebo soudruhy
uvnitř strany spíše než uvnitř rodiny nebo národa. Konzervativní myslitelé už na samém počátku éry stranických demokracií viděli v této převaze umělých spolků nad přirozenou pospolitostí
založenou na rodině cosi zrůdného. Báli se, že člověk si neudrží svou svobodu, pakliže se rozpadne přirozené společenství, které ho bráni před přemoci státu.
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Dnes však ve slově strana zaznívá cosi výhružného. Strana už dávno není společenstvím lidí, kteří sdílejí nějaký společný cil, společnou ideu, které chtějí zasvětit svůj
život. To výhružné ve slově strana je převaha organizace, aparátu nad ideálem. Politika je
dnes apologii existujících aparátů. Říká se, že všechny strany jsou stejné, protože všechny
podléhají té aparátnické logice, své vlastní organizovanosti, která nakonec považuje ideály
a hodnoty jen za překážku. Funkcionáři všech stran si mezi sebou rozumí, jak dokazují
nejlépe snadné kariéry našich emigrovavších komunistických funkcionářů na Západě.
Co označujeme slovem »dialog«, celá ta epocha dorozuměni mezi Západem a Východem, není nic jiného než vzájemné srozumění mezi funkcionáři všech zemí, mezi apology
existujících organizací. Funkcionář je neutrální, není ani komunista, ani kapitalista,
soustřeďuje se na výkon svých funkcí. Nebojuje o moc - řídí. Na této půdě řízení se komunisté a kapitalisté sejdou - to je jádro teorie konvergence.
Italský spisovatel L. Sciascia napsal knihu úvah nad svou rodnou Sicílií. Říká, že největším hříchem sicilské společnosti je přesvědčení, že ne ideje, ale spiknutí hýbou světem.
Ne ideje, ale organizace, mafie, určují podobu světa. Sciascia říká, že celý svět se dnes stává Sicílií. Všude se prosazuje toto zhoubné přesvědčení, že ne ideje, ale manažeři, mafie,
aparáty hýbou světem. Ve slově strana zaznívá dnes také tento strach, že celý svět bude
Sicílií. V politických stranách je tento proces zřetelnější, prosazuje se však všude. V nakladatelstvích, ve filmové produkci, v novinách, v univerzitním životě aparáty převládli nad
idejemi. To, čeho se bojíme ve slově »strana«, se šíří jako nákaza do všech oblastí společenského života. A to je vlastně zase jen jiný aspekt té banalizace, o níž jsme mluvili dříve. Organizace do sebe vsává svědomí, a tak i legalita se stává jen neproniknutelným systémem předpisů ovládaných specializovaným aparátem.
PARALELNÍ POLIŠ A DIALOG

Existuje nějaké východisko z této redukce kultury a politiky na apologii existujících

aparátů'/

Jeden ze zakladatelů americké republiky Madison považoval demokracii za neslučitelnou s existencí politických stran - factions - protože duch stranickosti - factiousness - by
rychle vedl ke korupci toho, co nazýváme res publica. Ve skutečnosti demokracie je ohrožena funkcionářskou logikou, která škrtla rozdíly mezi idejemi, o které v politice jde. Mezi funkcionáři socialistické a konzervativní strany není podstatný rozdíl, mezi hodnotami socialisty a
konzervativce ano. I-Iegel řekl, že tragédie dějin, ale také jejich důstojnost, není v boji pravdy
proti lži, jak věří dogmatici všech druhů, ale v boji jedné pravdy proti druhé. Funkcionářská logika vyprázdnila dějiny a proměnila jejich důstojnost v tahanici mezi aparáty, které jsou v podstatě všechny stejné. Svoboda a pluralismus neznamená, že existuje určité množství aparátů,
které se mezi sebou dohadují. Svoboda mámená, že mezi institucemi a svědomím, mezi státem a společností je produktivní napětí: Člověk kritizuje své instituce z hlediska hodnot a idejí.
To byl velký motiv Masarykův, toto vědomí, že demokracie je především založena na této dialektice, na positivních důsledcích tohoto napětí. Můžeme ztratit svobodu i tak, že rozdíl mezi
idejí a aparátem, mezi hodnotami a organizacemi zmizí a demokracie nebude ničím jiným než
sporem mezi funkcionáři o malé vyhody uvnitř fungujících systémů. To je ten post-demokratický samopohyb, o kterém mluví Havel.
Domnívám se, že můžeme vyjít z tohoto rozpadu svobody jen tak, že se naučíme od
disidentů zakládat paralelní poliš jako odpovědna toto vyprázdnění dějin. To neideologické
společenství lidi, které popisuje Ludvík Vaculík v Českém snáři, lidí, kteří jsou ochotni žít
podle svých skrupulí, kteří odmítají nechat se vmanipulovat do role uvnitř nutnosti - to
ukazuje cestu ven z vlády aparátů i zde na Západě.
Neidealizuješ

si paralelní

poliš?

Přece i ta je ve skutečnosti

značně rozporná

...

To nevadí! Ta myšlenka je už sama určitým začátkem. Vím, že mnoho mladých lidí na
Západě tomu tak i začíná rozumět V Itálii například vzniklo mnoho nakladatelství, která
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silně připomínají Petlici: nemají žádné zaměstnance, pracují svépomocí. Jistě nebudou
nikdy schopna konkurovat výrobcům knih, jako je Mondadori. Ale jsou svobodná. Ty se
zmiňuješ o něčem podobném v Německu v jedné tvé rozhlasové relaci; jak vidíš, není to náhoda. V polovině sedmedesátých let krize italských univerzit dosáhla takové hloubky, že profesoři, kteří ještě učili, a studenti, kteří studovali, tvořili jakousi paralelní poliš. Něco podobného
existuje dnes ve filmově produkci. Co já považuji za rozhodující rozdil, je ekonomická svoboda,
svoboda podnikání, která je předpokladem paralelní poliš na Západě. Paralelní poliš je odpovědí na přemoc aparátů. Svobodný trh je vždy svého druhu »paralelní poliš«.
Na úrovni ideje žijeme každý z nás život rozdílný a smysluplný. Na úrovni ideje socialista žije svůj zápas o rovnost, na úrovni ideje liberál žije svůj zápas o nezávislost člověka
na státu. Na úrovni idejí je každý politický postoj úctyhodný a vzájemně souvisí jeden s
druhým. V tomto smyslu všichni lidé, kteří věří, že ideje a ne mafie hýbou světem, jsou
dnes stejně ohroženi přemoci aparátů. I tady vidím základ jakési nové »solidarity«, která
není příliš vzdálena od Patočkovy »solidarity otřesených«.
V čem Je podle tebe přesně korupce myšlení, kterou aparáty a pfeorganizovanost
znamenají?

vždycky

Korupce lidského myšlení je především korupcí přirozené řeči. Řeč je dnes vtěsnána
do tří forem. Za prvé manuál, příručka nebo katalog, v němž si každý může nalistovat
vhodnou odpověď. Vzdělání je tak uměním využívat správně příručky a katalogy. Nic se
nemění na podstatě manuálu tím, že dnes je to komputer. Zůstává něčím, kde hledám odpověď. Za druhé pak slogan, heslo. Sloganem přesvědčujeme druhé, aby si od nás něco
koupili nebo aby nás volili nebo nám něco svěřili. Za třetí apologie neboli úspěšná obrana
vlastních stanovisek. Přirozená řeč je stále více absorbována těmito třemi formami.
Korupce řeči je také v tom, že vše je tu připraveno předem. I otázky jsou užzaškatulkované
v těch odpovědích. Skutečný dialog je možný jen tehdy, když se v něm vynoří něco, co nikdo z
jeho účastníků předem neznal a co by tu nemohlo být bez dialogu. To podstatné na dialoguje,
že nás vystavuje nebezpečí, že nás napadne, co jsme nechtěli, aby nás napadlo, že bude vysloveno něco, co jsme nechtěli, aby bylo vysloveno. Dialog, to je růst vědomí.
Přeorganizovanost s sebou nese to, že dialog v tomto smyslu už není možný. Vstupujeme jen do jakési planetární směnárny informací předem připravených. Zamysleme se
nad osudem slova »liypokrisis«, které dnes znamená »přetvářku«. Původně označovalo toto slovo v řecké tradici část rétorické přípravy, a totiž »actio« neboli správný přednes s působivou intonací a správným dělením vět. Zajímavé je, jak se změnil význam tohoto slova,
že totiž dnes vyjadřuje »přetvářku«. Tady západní jazyková tradice zachytila cosi hlubokého: co je předem připravené, co je jen přednes, nemůže být nikdy pravda, ale jen přetvářka. Pravda je jen tam, kde se člověk vystavuje riziku, že se vynoří v řeči hledisko, které předem nikdo neznal, nikdo si ho nebyl vědom.
Ve filmu Červený a černý je ta hluboká scéna, v které se Julian Sorel nenápadně dívá
skulinou dveří na kardinála zkoušejícího si před zrcadlem působivá gesta pro své kázání.
Řekne si; tak i to je jen politika! I celá církev je hra o moc! I zde vládne předem připravené!
Korupce řeči je právě tato vláda předem připraveného, která nás strhuje do hry o
moc. Nikdo nemluví: všichni si jen zkouší gesta před zrcadlem.
Jinak: v řeči už nejsou žádná okna, jen zrcadla.
To je vlastně také těma tvého generačního eseje Útěk z ptydepe ... Útěk od předem
veného a snad by se dalo řici, že to je i úkol naši generace, naše směřováni ...

připra-

Já bych spiše řekl, že je to to, v čem se rozeznáváme jako generace, to je to naše »živé
souviseni«, abychom použili hermeneutického výrazu... Já to tak skutečně cítím a ve
sborníku Generace 35-45 se zmiňuji o hledání, vyhrabávání toho zasutého.
Vzpomínám si například, často i s jistou nostalgií, jak jsme chodili po antikvariátech,
jak jsme si rozdělili celou Prahu a vyhrabávali filosofické knihy, které nám chyběly. Stu-
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doval jsem v šedesátých letech a náš největší problém byl sehnat knihy, dokonce i klasiky,
například Kantovu Kritiku

čistého

rozumu.

Jediná možnost byla v antikvariátech. Chovali jsme se trochu jako Orwellův Smith,
ale s tím rozdílem, že jsme měli úspěch, že jsme vždy skutečně něco našli, vyhrabali. Tato
poznámka mě vede k zážitku Karlovy univerzity kolem roku 1961 či 1962, neboť my jsme
do jisté míry vyvolali i proměnu profesorů. Vzpomínám si, když jsme o tom s nimi mluvili
koncem Pražského jara na filosofické fakultě, že jeden z nich řekl: Jste prvni generace,
před kterou jsme se skutečně zastyděli za naši blbost, a tak jsme ji společně v tom pětiletí
62-67 napravovali ... Byla to tenkrát atmosféra hledání souvislostí se skutečným myšlením, v kterém sehrál epochální roli Patočka, ten pro celou naši generaci zachránil živé
vědomí souvislostí s evropskou tradicí, která dnes tak silně vystupuje ve filosofickém
myšlení těch, co zůstali doma. Řekl bych, že zážitek definující naši generaci je vyhrabávání zasutého a objevování stop po skutečném myšlení, které pod návalem manuálů, sloganů a apologií už prosvitalo dost slabě. Žili jsme však rovněž ve strachu, že bychom toto
živé souvisení mohli ztratit a propadnout se někam do černé díry dějin.
BOJ O NÁBOŽENSTVÍ A ANTIPOL1TICKOU POLITIKU

Tobě bylo nedávno čtyřicet let a to je věk, o kterém Václav Havel v rozhovoru s Jiřim Ledererem řekl, že je v něm třeba chytit druhý dech, začit s něčim jiným, chopit se nového tématu ...
Jak je to s tebou ...

Já jsem teď ve fázi popadání druhého dechu, který ovšem mohu také nepopadnout,
což se stává i lepším běžcům, než jsem já. Cítím velice silně, že tím, co jsem dosud udělal,
skončila určitá etapa mého myšlení, které čerpalo, jak říká Havel, z dětství a mládl, z té
atmosféry, kterou jsem sdílel s mými vrstevníky na Karlově univerzitě v šedesátých letech.
Mám na mysli ten živelný odpor k předem připravenému, k převýchově, k dějinné nutnosti, kterou se marxisté oháněli. To pro mne skončilo.
Možná, že takový náznak toho, co bych chtěl dělat v té druhé fázi mého života, je v
eseji, který jsem napsal pro tvůj Generační sborník. Dalo by se to formulovat asi takto: jak
žít v době, kdy vše je tak strašně lehké? Co znamená pro evropského člověka ta lehkost
norem, která patří k technickému věku?
Patočka říká, že všechna zásvětí se vynořila na světlo a ukázalo se, že to jsou jen pomstychtivé fantazie o odměnách a trestech. Normy nemají žádnou tíhu a tisícileté duchovní tradice se relativizují. Imperativní kritičnost vědy, která chce vše metodicky dokazovat, obrátila na útěk přirozenou řeč, v níž člověk vyjadřuje své ideje o dobru a zlu. Vše si
lze nyní objednat stisknutím nějakého knoflíku. Nejen věci, ale i stavy sebe sama jsou
dnes na knoflík: radost i rozum a stále více i my sami.
Chtěl bych vystopovat důsledky této lehkosti všeho. Otázka je, jestli sejí lze přizpůsobit, aniž bychom neztratili naši lidskou totožnost. Havlova věta o ztrátě absolutního horizontu ukazuje, myslím, stejným směrem. Všechny normy jsou tak lehké, že se d^jí snadno
překročit a že na ně vůbec myslíme jen jako na překročitelné. Patos modernosti je přece v
této oslavě »překročitelnosti všech mezí«. Nic nesouvisí s něčím těžkým, neměnným: jak
žít ve světě, kde nic nebude potrestáno, nic nebude odpykáno, nic nebude rozřešeno?
Společenský řád už není založen na souvislosti s něčím transcendentním, s nějakou definitivní koncepcí světa. Řekněme s narážkou na Holanův verš, že Bůh trestů a odměn za
sebou zavřel věčnost. Lehkost norem, která tu po něm zbyla, se nedá vyřešit nějakým
škrábáním na ty zavřené dveře. Bůh trestů a odměn nemůže přežít tu kritiku, které ho vystavili Marx, Nietzsche, Freud, celé moderní sebevědomí.
Taková pomstychtivá nebo útěšlivá fantazie o velkém Mstiteli zní dnes podobně jako
ta slavná definice Boha, kterou podává feldkurát Katz: »Bůh je něco, co se vás nebojí a co
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s vámi zatočí, až budete z toho pitomí!« Tento laciný Bůh patří ke krizi »pozdní doby«. Je
jen součástí té hrůzy z lehkosti norem, která se projevuje všude kolem nás. Havlova »ztráta absolutního horizontu« je otázkou po transcendenci osvobozené od pomstychtivých
nebo útěšných fantazií »pozdní doby«. Jde tu tedy o boj o náboženství, o kterém mluvil
Masaryk. Boj o náboženství znamená neutíkat před lehkostí norem do vymýšleni těch
různých nadpašáků veškerenstva - jak říká Voskovec. To je také politický problém.
Existuje vůbec ještě politika jako taková? Neeliminovala
co jsme nazývali
politikou?

ta planetární

organizovanost

to,

Ztráta politiky jako dimenze vlastní existence je rysem »pozdní doby«. Politika se v této technické době snaží sama vetřít do techniky, tváří se jako technika, vydává se za neutrální administraci, řízení, které nepodléhá ani etice, ani obyčejnému svědomí. Patočka a
Havel tu předjímají velké téma nadcházejícího tisíciletí, když ukazují, že politika není
technika řízení, jak věří eurokomunisté a manažeři, ale to, co zakládá »vidoucí jednotu
mezi lidmi«, ne tu sveřepou jednotu totalitarismu, ale vidoucí jednotu svobodných lidí.
Podstatou politiky je totiž zkušenost o relativnosti hodnot, které jsme považovali za absolutní. Naše ideje byly vystaveny hledisku druhých lidí uvnitř toho, co nazýváme »veřejný
život«, a ukázalo se, že jsou relativní. V této zkušenosti vzniká terén soužití mezi svobodnými lidmi. Politika tedy souvisí s dialogem, s myšlením, je součástí tohoto pohybu idejí.
Řekli jsme, že veřejný život už dávno ztratil tuto dimenzi. Už dávno není tím podstatným časem, v němž člověk rozlišuje mezi tím, co tu má zůstat jako odkaz pro budoucnost, co má vstoupit do života druhých, a tím, co zanikne s ním jako pouhá částečka času
soukromého, nepodstatného. Politika je nejdůležitější dimenze evropského člověka, v ní
vítězí nad křehkostí lidského faktu, jak říká Patočka.
Václav Havel ve svém eseji Politika a svědomí mluví o »antipolitické politice«. Tento
výraz zavádí, protože politika je v západní tradici právě to, co Havel nazval »antipolitickou
politikou«. Politika, to je zkušenost živého souvisení mých slov a činů se slovy a činy druhých, které relativizuje absolutizovaná přesvědčení, hodnoty a ideje. Před touto zkušeností se nelze ntfak skrýt, lze ji jen zamaskovat pod vrstvou technizace, žargónu řízení,
všeho toho, co náleží k funkcionářské logice. Politika dnes znamená jakýsi obchod mezi
aparáty stran, cosi nezáživného, smluveného, o čem tvůj syn Ondřej říká, že to je nudné.
To je převažující pocit všech lidí na Východě nebo na Západě. Je tomu tak proto, že politika dnes patří k fungování aparátů a organizací spíše než k té dramatické dimenzi naší existence, kde se naše zkušenosti střetávají se zkušenostmi druhých a člověk teprve v tomto
střetnutí prohlédá relativnost svého prostředí a svých idejí, jejich souvislost s životem druhých lidí.
Paralelní poliš je také pokusem o obnovení politiky v tomto hlubokém smyslu slova.
Vždyť právě v politice evropský člověk bojuje o to nejdůležitější v životě, totiž o to, co z jeho života tu zůstane jako odkaz pro budoucí generace. Zachránit něco ze svého života, nalézt v jeho konečnosti smysl, to přece patří k podstatě našeho evropanství. Je jistě paradoxní, že ti lidé, kteří se chtějí zabývat veřejným životem, pečovat o oblast politiky, se
musí ukrývat v soukromých bytech, protože politika je monopolem policie. Na Západě se
sice nemusíme skrývat před policií, ale musíme se nějak vymanit z té přemoci organizací a
aparátů, která tu do sebe vsává veřejný život. Paralelní poliš je obnovou politiky v našem
století, a to je její univerzální smysl.
Vytratí-li se politika z našeho života, vsaje-li se do komputery řízené manipulace předpisů, vytratí se z dějin i tato možnost prožít vlastní život jako odkaz, který je tak pevný a
smysluplný, že vstupuje do života všech jako součást podstatného času. Bojím se, že mnoho znamení už ohlašuje příchod doby, v níž člověk nebude mít kde a kdy zanechat po sobě stopu.
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