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PROSLOV ZE 7. ČERVNA 1984 O POPULAČNÍCH OTÁZKÁCH
Dr. Rafaelu M. Salasovi, generálnímu tajemníku
konference
populační

Mezinárodni

1. S radostí Vás zde dnes vítám, abych se s Vámi podílel na několika
úvahách o nástávající Mezinárodní populační konferenci, jejímž generálním tajemníkem jste byl jmenován. Tato konference má zasedat v
srpnu v Mexico City. Poskytuje příležitost k přezkoumání mnoha důležitých bodů týkajících se růstu či poklesu populace od poslední Světové
konference z r. 1974. Svatý stolec sledoval diskuse o populaci během
těchto let a studoval, co z těchto demograftdcých činitelů vyplývá pro cele
lidstvo. Je zřejmé, že světová populační situace je velmi složitá a rozdílná
v různých oblastech. S demografickými fakty souvisí i mnoho jiných bodů, jež mohou přispět k zlepšení životních poměrů, aby lidé mohli žít důstojným způsobem ve spravedlnosti a míru a aby tak mohli uplatňovat
Bohem dané právo zakládat rodiny, živit a vychovávat děti, a tak plnit svůj
věcný úděl, jímž je spojení s milujícím Bohem, který je stvořil. Církev s
potěšením konstatuje tento zájem o zlepšení výchovných a zdravotních
systémů. Uznává též důležitou úlohu těch, kdo usilují, aby získali lidem
větší možnosti podílet se na rozvojovém procesu a na budování nového
všeobecného hospodářského uspořádání, založeného na spravedlnosti a
rovnoprávnosti.
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2. Církev též uznává význam vlád a celého mezinárodního společenství při studiu odpovědného řešeni populační otázky ve spojitosti a s
ohledem na všeobecné dobro a užitek jak jednotlivých národů, tak i všeho lidstva (Populorum progressio, 37). Demografická politika však nesmí
pokládat lidi za pouhá čísla anebo je brát v úvahu jen z hospodářské
stránky. Musí se též zbavit jakýchkoliv předsudků; naopak musí respektovat a rozvíjet lidskou důstojnost jakož i základní práva člověka a rodiny.
Důstojnost lidské osobnosti - tj. každé a jakékoliv osoby - její jedinečnosti a schopnosti přispívat k blahobytu společnosti, má pro církev
prvořadou důležitost při diskusích o populaci. Církev totiž věří, že základem lidské důstojnosti je skutečnost, že každou lidskou osobu stvoři] Bůh,
že byla vykoupena Kristem a že podle Božího úradku se má k Bohu opět
navrátit. Proto církev musí být znamením a strážkyní nadpřirozené povahy lidské osobnosti (sr. Gaudium et Spes, 76) a musí vždy znovu dodávat
naději těm, kteří by jinak přestali doufat v lepší budoucnost, že budou
moci žít lépe než nyní. Toto přesvědčení sdílejí spolu s církví i jiní lidé a
je v souladu s nejtajnějšími tužbami lidského srdce, jakož i odpovědí na
nejhlubší touhy lidské osoby. Důstojnost člověka je tedy universálně důležitou hodnotou, kterou prosazují lidé různých vyznání, kultur a národností. Tento důraz kladený na hodnotu lidské osobnosti vyžaduje respektování lidského života, který vždy zůstává skvělým darem Boží dobroty.
Proti pesimismu a sobectví, jež se jako mrak stahují nad světem, stojí
církev na straně života a volá po stále větším úsilí, jež by napravilo ty situace, které ohrožují anebo omezují hodnotu lidského života a radost z
něho. Připomínám v tomto ohledu slova své apoštolské exhortace Familiarís consortia, v nichž se obráží to, na čem se shodl celocírkevní biskupský synod z r. 1980, který jednal o rodině v moderním světě:
»Církev je povolána ukázat všem znovu, s jasnější a důkladnější přesvědčivostí svoji pevnou odhodlanost veškerými silami podporovat a
chránit lidský život za všech okolností a v každém úseku jeho vývoje,
proti veškerým nástrahám, které jej ohrožují.
Proto odsuzuje církev činnost vlád i jiných představitelů veřejné moci,
jež se jakýmkoliv způsobem pokoušejí omezovat svobodu manželů v jejich rozhodování o počtu dětí, jako závažné narušení lidské důstojnosti a
spravedlnosti. Proto je také nutno nesmlouvavě odsoudit a rozhodně
odmítnout všechny znásilňující akce těchto představitelů s cílem umělé
zábrany početí či dokonce sterilizace a zavádění potratů. Stejně je nutno
zatratit jako těžké bezpráví i to, že hospodářská pomoc, poskytovaná v
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mezinárodním měřítku méně rozvinutým zemím, bývá odvislá od vnucení programu hromadné antikoncepce, sterilizace a potratů« (č. 30).
Zkušenosti a tendence posledních let jasně zdůrazňují hluboce záporné výsledky antikoncepčních programů. Tyto programy přispěly k rozbujeni pohlavní nevázanosti a daly podnět k nezodpovědnému jednání s
těžkými důsledky zejména pro výchovu mládeže a důstojnost ženy,
Chvalně známé pojmy »odpovědného rodičovství« a »rodinného plánování« byly porušeny rozdělováním antikoncepčních prostředků dospívajícím osobám. A často se dokonce přešlo od antikoncepčních programů k sterilizaci a umělým potratům, financovaným vládami a mezinárodními organizacemi.
3. Církev zdůrazňuje důležitost rodinyy která je »přirozenou a základní buňkou společnosti a má právo, aby ji společnost a stát chránily«
(sr. Všeobecná deklarace lidských práv 16, 3). Na žádost celocírkevního
biskupského synodu Svatý stolec vydal Chartu práv rodiny, ve které »naléhavě vyzývá státy, mezinárodní organizace a všechny zainteresované instituce a osoby, aby se zasazovaly o respektování těchto práv a aby zajišťovaly jejich opravdové uznání a dodržování« (Úvod). V tomto dokumentu je rodina uznávána jako »společenství lásky a solidarity, jež je
obzvláště určeno k učení a předávání kulturních, etických, sociálních, duchovních a náboženských hodnot, zásadně důležitých pro dobro vlastních
členů i celé společnosti« (Úvod). Rodina je skutečně společenstvím osob
navzájem spojených láskou, společnými starostmi a zájmy a závazky týkajícími se jak minulosti, tak i budoucnosti. Základními členy rodiny
jsou manželé a jejich děti; je však též důležité zachovat si vědomí, že rodina je společenstvím, v němž se stýkají různé generace a jejíž pevnost
spočívá v tom, že zajišťuje totožnost a jistotu i příbuzným i těm, kdo jsou
do ní zahrnováni.
Rodina má jedinečnou a nenahraditelnou úlohu v předávání daru života a v zajišťování nejvhodnějšího prostředí pro výchovu dětí a jejich
uvádění do společnosti. Je to rodina, v níž dítě nejdříve najde lásku a
laskavé přijetí již od chvíle početí a pak během svého růstu a vývoje. Nejisté vyhlídky do budoucností by neměly zmenšovat naši naději a radost z
dětí. Dnes více než kdy jindy musíme utvrdit svou víru, jak velikou hodnotou jsou děti a jakým přínosem dnešní děti mohou přispět celé lidské
rodině. Jak jsem řekl před shromážděním Spojených národů: »Před zástupci tolika národů z celého světa, kteří jsou tu shromážděni, chci vyjádřit radost, kterou všichni máme z dětí. Jsou jarem života a předzvěstí
budoucích dějin vašich pozemských vlastí. Žádná země, žádný politický
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systém nemůže myslit na svou budoucnost jinak než prostřednictvím
těchto nových generací, které dostanou od rodičů rozmanité dědictví
hodnot, povinností a tužeb národů, k nimž patří, a s nimi i všeho Lidstva.
Péče o dítě ještě před jeho narozením, od prvé chvíle početí po celé
dětství a mládí, j e základním důkazem toho, jaké jsou vzájemné vztahy
mezi lidmi.«
4. Všichni víme, že rozhodování manželů o plození a výchově dětí
není vždy snadné a často vyžaduje oběti. Církev si to realisticky uvědomuje a její učení o odpovědném rodičovství určené manželským párům které jediné mají právo plodit děti - jim vštěpuje, že rozhodování o
odstupu mezi jednotlivými dětmi a o jejich počtu má být svobodné, vzájemné a že se mají o všem dobře informovat, a také jim při tom pomáhá.
Takové rozhodnutí má být založeno na zbožném a velkodušném vědomí
jejich spojení s Bohem v díle stvoření a na jejich odpovědnosti k sobě samým, k dětem, rodině a společnosti. Má to být rozhodování založené na
mravně přijatelných metodách kontroly porodnosti, o nichž má církev
právo a povinnost mluvit. Na druhé straně je úkolem vlád a mezinárodních organizací pomáhat manželským párům při zakládání a sociálněhospodářském uspořádání rodinného života, při plození a výchově dětí a
poskytovat jim zevrubné informace o demografické situaci, aby tak
manželé mohli sami ocenit a usměrnit své povinnosti a schopnosti.
5. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úloze ženy v moderní společnosti. Je důležité zlepšit její právní postavení. V tomto ohledu nesmíme
přehlížet přínos žen v domácnosti a jejich jedinečnou schopnost živit
dítě, pečovat o ně a vést je v prvním údobí výchovy. Tento zvláštní příspěvek žen je často opomíjen nebo zmenšován ve prospěch hospodářských úvah, nebo možnosti zaměstnání a někdy dokonce proto, aby se
zmenšil počet dětí. Je nutno vytrvale usilovat o plné začlenění žen do
společnosti a patřičně uznávat jejich důležitou společenskou úlohu jako
matek. Sem patří zdravotní péče o matku a dítě, mateřská dovolená a rodinné přídavky.
Církev ví i o akcích hnutí UNFPA ve prospěch osob pokročilého věku.
Jejich počet ve většině zemí stoupá, ale jejich potřeby se často přehlížejí,
stejně jako jejich přínos společnosti, které dávají své zkušenosti, moudrost a zvláštní trpělivost při řešení lidských problémů. I oni mohou a mají být aktivními členy současné společnosti.
6. Velkou pozornost je nutno vyhradit i vztahu mezi populací a rozvojemř. Obecně se uznává, že populační politika je pouze částí politiky
všestranného rozvoje. Církev znovu zdůrazňuje, že potřeby rodin v ní
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mají mít prvořadé místo, že je třeba vést rodiny k tomu, aby převzaly odpovědnost za přetváření společnosti a aktivně se účastnily rozvojového
procesu. Cílem rozvoje však není jen hmotný blahobyt. Má v sobě zahrnovat i větší porozumění a respektování duchovních potřeb., jakož i jejich uspokojování, a to jak jednotlivců, tak i celé společnosti. Jedním slovem, rozvojová politika má být založena na celosvětovém spravedlivém
sociálně-hospodářském rádu, zaměřeném na rovnoměrné rozdělování
bohatství, dozor nad životním prostředím a přírodními zdroji, jakož i
smysl pro mravní odpovědnost a mezinárodní spolupráci pro dosažení
míru, bezpečnosti a hospodářské stability pro všechny. Především však
rozvoj nelze vykládat jen jako populační kontrolu. Vlády a mezinárodní
společnosti nesmí podmiňovat svou pomoc rozvojovým zemím kontrolou porodnosti.
Pane generální tajemníku, v této souvislosti se obracím na Vás a skrze
Vás i na účastníky letošní mezinárodní konference o populaci, abyste
řešili příslušné problémy s obnovenou důvěrou v lidskou osobu a v sílu
mravních i duchovních hodnot, jež mohou podstatně přispět k správnému vyřešení dnešních lidských problémů. Kéž vám Bůh pomáhá při
plnění tohoto důležitého úkolu.

ZDENĚK ROTREKL

(Brno) (*)

VIDĚNÍ ČLOVĚKA
Pokus o vysledování vývoje jednoho literárního

typu

Připomněl jsem svého času slova Alberta Vyskočila o tom, že česká
realita v trvalých rysech byla postižena dvěma soupodstatnými pohledy, a
to viděním krajiny či skrze krajinu, což spočívá v základech umění Karla
Hynka Máchy a viděním člověka tkvícím v umění Boženy Němcové. T o
prvé jsme si vzali za záminku k zamyšlení nad románem Nuda v Čechách
od Alexandra Klimenta; poslouží nám však to druhé k úvaze o vývoji a
proměnách postav v posledních románech Jana Trefulky? Pochybuji předem. Přece jiný člověk, v jiné době, jinak viděný. Ale nad to, abych si
uložil více než zdrávo, se pokusím vysledovat i vývoj tohoto literárního
typu, jak zní podtitul, a jeho zobrazování doby.
(*) Vychází bez vědomí autora.
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V románu Veliká stavba nás bude tedy zajímat člověk v době a budeme se jím zabývat obšírněji z mnoha, zatím tajených důvodů. Právě jím
více než třeba knihou 0 bláznech jen dobré, Zločinem pozdvižení či
přečistou prózou Na krásné vyhlídce ze sborníku Hodina naděje. Autor
nám tu představuje v prvních stranách poněkud mdlých a únavných
místovedoucího plánovacího oddělení mamutího podniku Richarda Baumanna, nevýbojného, městského člověka, čímsi a kýmsi stále postrkovaného, snadno manipulovatelného, tu okolnostmi, pracovním kolektivem,
tu společností, ženou (Miriamka), který neměl nikdy doopravdy přítele a
který se nalézá ve věku značně nebezpečném. Čtyřicátník, nemladý, ale
ještě ne tak starý, potřebuje ruku, jež by ho vedla, napovídala mu, co tento pohodlný až líný, málo ctižádostivý, poživačný úředníček dělat má,
ovšem k svému prospěchu, nikoliv ad bonům commune. Na druhé straně
se zase bojí, aby z něho užším vztahem nebyl vytvořen někdo řízený na
dálku i zblízka cizí vůlí, avšak nikdy nepochopí, že toto z něho udělala
nakonec přece »ta doba«, »ty okolnosti«, to prostředí, ten společenský
systém.
Neschopný činu, rozhodování, podvoluje se vždy lidem rozhodným a
jimi si nechává vnutit úsudky, jakýs takýs pseudočin, k němuž ho kdosi,
cosi více méně dokope. Od manželství, sám dosud svobodný, očekává
příznačně klid a teplou stravu. Cit je mu obtížný jak »kufr na cestách«. I
»lásku k přírodě« považuje Baumann, věřící v životní empirii a v salám v
ruce, ve svou vlastní empirii, své vlastní konkrétno, hmatatelno, poživatel no, za »výmysl idiotů«. Podobnými typy bez chutě, bez vůně a bez zápachu, jimž o nic nadosobního nejde, z nichž nám není ni chaudnifroid\
kteří možná nikomu neublížili, ale rozhodně nikomu nepomohli, se literatura jen hemží, ale Trefulkovi se Baumann výborně hodil k tomu, aby
jím odemkl materialisticky konzumní či konzumně zmaterializovanou,
absurdně zbyrokratizovanou dobu. Ne ovšem jenom jím a ne jako jediný
rys doby.
Máme zde přece ještě Rykra a jeho budovatelskou partu. A Miriamku
jakoby s heslem: Urvi, co můžeš; ženu bez skrupulí, lezoucí do různých
postelí nikoliv z touhy, z vášně, nýbrž pro svůj podraznický prospěch kariéristického rázu. Věnujme se zatím odbočkou tomu, oč ve Veliké stavbě (ed. Petlice 1972) běží.
Vlivný vedoucí úředník Baumann, pověřený ředitelem vyšetřit záhadný případ, odjíždí - po přirozeně nezbytné »rozlúčce« se svými třemi
spolupracovnicemi z kanceláře, Růženkou, Evičkou a Miriamkou, jak jinak snad ani nemůže být, všichni se zpijí plus jeden sexuální akt nádav490

kern coby příloha k hovězí kýtě - na Úval. Co je tento Úval? Stavba, připomínající gigantománii budovatelských poúnorových let, kdysi zaměstnávající na dva tisíce oslavovaných brigádníků, je sice v půJi výstavby již
tři, čtyři roky zastavena jako zhola nepotřebná a špatně plánovaná v
místech, kde není ani dostatek vody, ani nutné suroviny, ani zaměstnanecká základna - výrobky kolosu by byly třikrát dražší než světový průměr - přesto však subdodavatelé dodávají v neztenčené míře stavební
materiál od cementu přes betonové skruže a panely po skleněné tabule,
Od tajného, leč přesného zastavení stavby se prostavělo zatím osmdesát
milionů, faktury za dodaný materiál, účty se ustavičně proplácejí, účetnicky všechno klape, avšak co se děje na stavbě prakticky neexistující, o
niž vlastně v mnohonásobně a typicky přeorganizovávaném podniku už
nikdo, včetně ředitele, ani nic neví.
Baumann přijíždí záležitost vyšetřit na místo samé, na místo svého
budovatelského mládí. Ale v hospodě toto před lety slavné jméno, Úval,
objevující se denně ve všech novinách, nikdo nezná. Po paměti kráčí silnicí až na kopec a konečně spatří údolí, za nímž prý mělo stát celé město:
»Na opačném konci údolí se tyčil obrovský betonový blok, před nim blíž
a blíž až pod kopec, na němž stál, šedé sloupoví nedokončených hal,
správních budov, teplárny, elektrárny, mezitím polorozkotané kůlny,
přístřešky, baráky, garáže, ježaté hromady čehosi, co zdálky nemohl rozpoznat, svět jakoby se vynořivší z koryta řeky a postižený zemětřesením,
obrovské smetiště, rakovinný nádor na těle krajiny. Osmdesát milionů,
říkal si Richard, a kolik jich bylo před tím, sto, dvě stě, tři sta, nikdo nemůže přesně vykázat, lidi, materiál, naděje.« Podél silnice rezivěly stroje
zahraniční výroby, rozrůstaly se haldy rozpadajících cihel, fošen, bednění. Pak z dálky spatří několik mužů, kteří v minulosti měli za úkol stavbu likvidovat, přemůže vzpomínky na rituál s vyhlašováním nejlepších
pracovníků, na každodenní rozhlasové reportáže o úspěších v budování
této stavby, o níž se skládaly básničky a písně - a vejde do jejich ubytovny po vojensku uklizené.
Parťák Rykr stále věří, že práce budou znovu zahájeny v plném rozsahu jako »v zlatých časech mládí« a nadšení, věří tak i jeho malá parta,
Lojza, Ferda, Karel, Jožánek - a pokračují ve stavbě podle starých směrnic a ukazatelů.
Čtenář, který se nedal odradit šedivostí prvních kapitol, je nenápadně
vtahován do děje. To hlavní ho teprve čeká. Richard Baumann s podivnou partou prožije několik dní. Opět si připomíná ranní nástupy mládeže
ve čtyřstupech se zpěvem budovatelských písní, snad i s upřímným
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nadšením, pokud nebylo vynuceno jako nějaký škleb, vzpominá na
vyhlašování hrdinů, estrády, pojízdná kina, bezalkoholní oslavy úspěchů
při táboráku. (Rituál kázně, askeze, smíšeniny vojenského drilu a mystiky
nového pseudonáboženství oněch let si ponechám na pozdější odstavce.)
Pro tuto partu se totiž zastavila doba kdesi ve stalinských letech; nástupy na večerku, hlášení Rykrovi, budíček, a co zvláštního: na stavbě se
skutečně a horečně pracuje. Toto spatřil ráno Baumann, který se více
méně dobrovolně musel všeho zúčastnit: »Vršek šedivé stěny, který se
skoro ztrácel v mlze, byl čerstvě zašalovaný, míchačka, jeřáb i vozíky v
pohotovosti. Rykr rozdělil úkoly a stavba se rozjela, jako by nebyla nikdy
zastavená. Pět mužů pokračovalo v budování Úvalu, jako by nikdy nevyšlo tajné usnesení o zastavení provozu, pět mužů po tři léta sbíjelo bednění, míchalo, vozilo, vylévalo a dusalo tuny betonu a přízračný základ
neexistující stavby se zvolna vynořoval z údolí jako nová pevnina.« V
tomto absurdním, dobrovolném pracovním lágru skládajícím se z pěti
lidí pracuje i Richard Baumann, leč vyčkejme a uložme si sestoupit dále
k vlastnímu tématu. (Bez dlouhého teoretizování a úvah o pojmu téma třeba jak mu rozumí francouzská tématická kritika a jiní - sdělím po
svém prostě, že tu vycházím etymologicky z řeckého tithěmi: pokládám.
Tématem je mi pro prozaika úkol J e j ž si položil či uložil, a prostředky, jimiž ho zvládal: toto oboji,)
Postupně, jako by autor odkrýval karty, vyjde však najevo, že Lojza,
opouštějící často kolektiv, ubil k smrti sekáčkem na maso v záchvatu žárlivosti svou ženu, Karel - patrně bachař a nyní zástupce parťáka - mlátil
vězně k smrti a Rykr? Mohl být v minulosti soudcem nebo prokurátorem. Ferda dohnal hrbatého dělníka Arnoštka k sebevraždě. Každá z
ťěchčo postav na sebe něco vi, a jsou to zločiny. Homosexuální
Jožánek
opakuje do omrzení své: »Tohle je nejlepší parta, jaká kdy byla.« Dobře
pracovat je naučil Rykr. Lojzův zločin - hned se o něm dovíme - v Rykrových ústech zní: »Nechápe naše poslání a necítí jako ostatní, že se
blíží vítězství.« Stavba je mu v hloubi duše lhostejná. Jinak by neporušoval kolektivní kázeň a neodcházel za děvkami do městečka. Rykr je šílenec, říká si Baumann, ale bojí se ho, po poštovním holubu (přirozeně Rykrovu) posílá zprávu své Miriamce (tohle hned ze začátku dávám do znamenitých uvozovek) a příběh graduje »soudem«. Centrálním bodem
románu?
Nemyslím si, že »soud« je centrálním bodem, jak by se zdálo, ale
»pohřeb«. Soud, opět rituální ve smyslu nového náboženství Rykra a
jeho party, se připravuje; všichni se holí, oblékají bífé košile a sváteční
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šaty, Rykr navléká talár a začíná svou řeč: »Jménem této veliké, slavné
stavby, jmenem všech prostých lidí, kteří na ní neúnavně, oddaně a
náročně pracují, byla vznesena obžaloba na Aloise Pátka, narozeného
sedmnáctého srpna devatenáct set dvacet sedm v Kácově, okres Stará
Březová, bytem zde, pro zločinný pokus znemožnění stavby a jejího zastavení, jakož i pro pokus o mravní rozvrat poctivých pracovníků. Žaloba
viní jmenovaného Aloise Pátka, že byl ve spojení se zahraniční rozvědkou, jakož i s domácími zrádci, kterým stavba hatila jejich zločinné plány.« Rituál, jak ho známe z tisíce procesů z oněch let^ pokračuje výpovědí
svědků, svědčit musí každý přítomný, všichni, »aby se podíleli, aby věděli,
že rozsudek je také jejich dílo«. To již Baumann zřetelně cítil, z e j e »zajat
bytostmi, jimž nerozuměl, obklopen silami, proti nimž se cítil bezmocný,
jako papírový drak utržený od šňůry«. Rozsudek nad Lojzou, který má
»zásadní pochybnosti o smyslu našeho díla«: vyloučení z kolektivu. Baumann Rykrovi potřásá rukou, rozhodnutí schvaluje jako naprosto správné a spravedlivě (zdůrazňuji).
Avšak dále v autorově zvýšeném tempu: po rozsudku se všichni rozcházejí a Baumann se ptá, kde bude Lojza tuto noc spát. Karel odhaluje
postel a na ní pod horami navršených dek leží zohavený a ubitý Alois
Pátek, ubitý k smrti tedy již před tzv. »soudem«. »Bez soudu a bez zákona,« chlácholil Baumanna Karel, »u nás nikomu vlas s hlavy nespadne.«
V noci vyvezou postel i s mrtvolou a zabetonují ji v patru betonového
bloku. Náboženský rituál pokračuje: »Je to zvláštní čest,« řekl Rykr s
pohnutím, »že našeho Lojzíka pohřbíváme přímo v této slavné stavbě, ale
svou pozitivní prací si to zasloužil.« Richarda napadlo, že tento pohřeb
do litého betonu není na stavbě první.
Po návratu do svého bytu zjišťuje, jak chytrácká Miriamka »řešila« případ Úval, když v zatuchlých archívech sehnala zapomenuté dokumenty.
Úval, od počátku jasný zločin a společenský i ekonomický nesmysl, si
však hlavní postava »přivezla s sebou«, nosí ho v sobě jako součást své
bytosti. Všimněme si detailu: Rykr Baumannovi přikázat, aby se zasadil
o pokračování stavby. Slyšme tento odstavec: »Baumannovi se zdálo, že
slyší Rykrův hlas, a tu mu napadlo, že Úval je všude, že v něm stále žil a
že to nepozoroval jenom proto, že byl příliš bezvýznamný a že ho doposud k ničemu nepotřebovali. Pochopil, že by bylo marné proti Cvalu bojovat nebo před ním utíkat, ale aspoň své malé závětří zuřivě toužil zachránit.« (Zdůrazněno Z. R.)
Závěr vezmeme zkrátka. Baumann vypracuje dvousetstránkový spis o
nutnosti pokračování ve stavbě, která byla neuváženě zastavena, o jejím
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dalekosáhlém významu pro národní hospodářství. Jede s ředitelem k ministrovi, návrh i na nejvyšších místech se jednomyslně schvaluje. A dále?
Nu, dostává dekret hlavního vedoucího »Veliké stavby« a Miriamka nařizuje: »První, co uděláš, to ti říkám já, že dáš pana Rykra i s jeho partou
prokurátorovi.« Richard upozorňuje na fakt vraždy. Miriamka: »Žádná
vražda neexistuje. ... Na Veliké stavbě nemohla být žádná vražda.« Rykrova parta bude odsouzena za to, že nechala zrezivět zahraniční stroje.
Baumann za cenu spoluviny si s ředitelem a snad i s ministrem tyká, a
čtenář? Ten si připomene nápis ve Farmě zvířat: »Všechna zvířata jsou si
rovná, ale některá jsou si ješté rovnější.«
První Trefulkúv needitní román - psaný v letech 1969-1972 - považuji za nesmírně významný nejen pro autorův další vývoj. V podstatě
jej vidím jako velké podobenství. Přirozeně, že nejde o jednu jedinou
stavbu, jde o podstatu, smysl a vývoj společenského úsilí posledních desetiletí, úsilí určovaného a dirigovaného (ti ostatní se ubijí a zabetonují,
ať už odcházejí za svými lidskými touhami, nebo ať mají smýšlení a názory prostě jiné, více či méně správné). Už před Viktorem Dykem se vědělo,
že »pravdu mít je málo«. Úval je všude od počátku a další úvaly - po něm
- vznikají, usiluje se o ně i jinde ve světě. V tom povyšuji tento strojopis
(o jehož nedostatcích bude ještě řeč) na záležitost evropskou. Nevím, porozumí-li takto románu čtenářské zázemí jiné, že Úval muže vzniknout i
u nich, že to není fikce, nýbrž reáf, použiji-li slovníku televizních pracovníků, a - neslane-li se něco až nadpřirozeného - reál jeho. Čtenáři z
jiných částí světa probleskne hlavou vnitřní zření Franze Kafky - a probleskne špatně. Anebo dobře podle toho, jak se Kafkovo dílo chápe. V
obojím případě o mýtus jde, v tomto případě o prožitý mýtus, existující a
kýmkoliv empiricky ověřitelný (bohužel jak snadno), svět a dobu interpretující. Veliká stavba není fikce ani absurdum, jak by se mohl domnívat třeba Švéd, není nesmyslnou výjimkou, deformací skutečnosti, přehnaností části s vyloučením celku, výmysl, nýbrž holá, žitá realita, norma, životní styl, bez níž by - dokonce - asi mnohým něco chybělo. Kus
každodenního, všedního života.
Řekl jsem reál; kdybych byl Maecenas, uložil bych přepsat román jako televizní, popřípadě filmový scénář, i jiní by spatřili s futurologickým
zaostřením sebe sama in potent in svou budoucnost, k níž si - se všemi
obvykle dobrými úmysly - jakoby dláždí cestu. Úval velice pravděpodobné může být všude na světě. A Veliká stavba by na obrazovce jen
získala, dokreslila některé matné postavy (Růženka, Evička, Jožánek),
odstranila různou slovní vatu vycpávající sem tam leckterou stránku (plané
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úvahy o mládí-stáří čtyřiceti let, neorganicky vmontovaný poštovní holub
jako deus ex machina, vadí mi i ta podivná žoviálnost řečí o řediteli podniku - tatíčku mazanečku, Pámbu apod.).
Vnějším (i vnitrním) prostorem románu je doba, rovina prožitku v době. Tak budiž slovo o ní. Užiji-li vskutku už pradávných, ale podivuhodně jasnozřivých slov T. S. Elliota o nastávající době, v níž se »způsobem
inženýrským« mají řešit problémy, »jež jsou v podstatě lidské«, máme
před očima nyní nikoliv pouhou krizi společnosti, pouhou krizi autority,
ne už rozklad obého, ale mršiny ve vysokém, následném stupni absolutního rozpadu. Rozklad myšlení a struktur předcházel - a historicky na
sebe stupeň po stupni navazuje - rozpadu tomuto: bytosti, člověka, bytí.
Esse, non videri, v tomto románu neplatí, být, ne zdát se, platí to »zdát
se«. Veíiká stavba, mnou takto chápaná, již slovesně zpodobnit bylo
úkolem českým, protože evropským a naopak evropským, protože
českým, není od prvopočátku utopie, nýbrž tragédie, což podotýkám s
Wilhelmem Röpkern.
Že v rukopisu vidím události post Factum (s velkým písmenem) ne v
počátcích, autorovi v nejmenším nevytýkám, tolik nelze naložit ani za
spřežení čtyř býků. Ohlas Veliké stavby neznám. To máš tak, milý ineditní autore, ať napíšeš něco lepšího či něco horšího, rozboru, analýzy,
výkladu (interpretací může být více, včetně mé, absolutní není žádná) se
nedočkáš. Anebo je-li, zase ti nepadne do ruky. (A ani nemůže.)
Hovořil jsem o rukopisu s přítelem, mimo jiné v prehistorii stejného
přesvědčení, víry a názorů jako autor, a ten považoval zabetonování
mrtvého Pátka za něco nemožného. Oponoval jsem vášnivé, nahlížeje do
různých zkušeností, také do svých. Právě fakt, že byl zabetonovaný člověk, pokládám za důležitý, lhostejno jaké lidské chyby tento člověk mčl.
Při stavbě doby, epochy se právě toto s člověkem děje.
Člověk, bytost dvoupodstatná - v níž jedna složka má primát určující
- samostatně myslící, volící svobodně mezi dobrem a zlem, a tudíž plně
odpovědná Bohu, sobě, svému svědomí, národu, lidstvu; člověk, který si
zakázal, aby za něho mysleli a jednali jiní (dobový doklad: heslo »Za nás
myslí X Y«), tento člověk ducha a těla vyčnívá proti Stavbám a musí být
buď zabit nebo znetvořen k podobě opice. Prvopočáteční a principiální
degradaci vyjadřuje i jiné dobové heslo: »My budujeme stavbu, stavba
buduje nás.«
Usilovně toužím v rukopisu po člověku. Shledávám: ßaumanna, který může dělat cokoliv, kdykoliv, jakkoliv, typ psovsky zmanipulovatelného tvora, schopného se starým českým básníkem lízat i důtky, kterékoliv
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(však stavbu také v mladých letech budoval), znehodnoceného pod
schopnost poznat vlastní vinu. A co víc: tato hlavní postava v podstatě
Rykra obdivuje, schvaluje čin šílence a fanatika, jenž si nechal vypreparovat rozum i cit a stal se kolečkem prehistorické mašinérie, nechává se
zapráhnout do hry (jako svědek při »soudu« překládá Lojzovy dopisy). Je
spoluviník. Ne nadarmo si v jedněch chvílích myslí, že bude souzen on
sám. Dokonce dále: i kdyby nesvědčil, neúčastnil se (jako nosič postele s
mrtvolou) »pohřbu« do betonu, vykázal by se legitimací spoluviníka, spoluodpovědného. I pouhý pozorovatel, pokud je myslitelný, dosáhnuvší
zajisté přiměřeného věku, je spoluodpovědný za stavbu. A za stavby vůbec. Jako třetí typ po Baumannovi a Rykrovi uvádí Trefulka Miriamku.
Stručně: symbol chytráctví přežít, vybruslit k osobnímu zisku a pohodlí.
Pěkné zrcadlo tu nastavuje autor. Ale hledej k těmto třem rovnocenného partnera. Nenajdeš. Mohla by se v tom vidět konstrukční závada
potomka tkalců a syna konstruktéra či ne? Snad bych podobného partnera našel v posledních prózách Karla Pecky. Snad. Nevím. Za to m n ě v
mysli vyvstal tento verš - recitovaný v předpisu sborem, ne jednotlivcem
- z V. století před Kristem, z období, kdy občan svůj úděl ještě proti
bohům tvořit nemohl, nesměl a přece tvořil. Zní: »Mnoho je na světě
mocného, nic však mocnější člověka« (Sofokles, Antigone). Hune cepere
pedem grandes cothurni, tento rozměr přijaly vznešené tragédie, slyšeli
jsme v Horatiovi, tento rozměr, do maxima rozšířený, prohloubený a
vysvobozený čteme a máme povinnost číst v dnešku.
Flaubert napsal podivuhodnou větu o tom, že autor má být ve svém
díle jako Bůh ve vesmíru. Neviditelný, ale všudypřítomný. Ovšem tentýž
Flaubert sympatizuje viditelně se svou paní Bovary (jinde říká přímo, že
je to jeho duše) jako Stendhal sympatizuje tajně i zjevně se svým Soreiem. S kýmpak sympatizuje náš autor, prozradí-li to v románu vůbec? S
Baumannem snad ne. To bych se určitě mýlil.
Trefulkovy postavy ve Veliké stavbě svět nemění revolučními činy zahalenými do kultovní ideologické frazeologie - díky za to - leč přece
svět uzpůsobují, řekl bych, jako ozvěnou, modem úřednickým, zadministrovávají ony změny, registrují je a přizpůsobují se jim, zinstitucionalizovávíyí je. Baumann, úředník historii uzavřený, bez vůle k pravdě, bez vědomí dobra a zla - kategorie v románu neznámé - se nemůže pochopitelně vyvíjet jinak než, dostrkán Miriamkou, směrem k vyšší funkci. Není
mu dán do vínku dar boje s okolím, s byrokratickým soukolím, to ho ve
snu nenapadne. Položím-li vůbec otázku, jak autor ukazuje přítomnost
zla v tomto světě, jak je odhaluje, jak mu brání či straní, zatvářím se roz496

pačitě. Vyjevuje zlo, pravda, avšak nikoliv jako zlo. Zápas vůbec mu zavání hrdinstvím a o hrdinovi praví, že je to »vřed na těle společnosti«,
Unde venit jakási podezřelá neutralita in rebus ethicis, jako by byla vůbec
možná neutralita mravní i jiná. Stavba bude přece znovu obnovena. Existuje »závětří« nebo neexistuje? Při absenci svědomí pochopitelně tam,
»kde se staví Veliká stavba, není hříchu«. Zbývá totální dehumanizace
zbytku lidství. Claudelovo slovo, že »zlo není skladebné«, se ti vyjevuje v
plné hloubce. Nakonec zůstanou hornunkulové, nositelé záhadných i nezáhadných exkrementů a »brabenci« Václava Černého. S řevem a s vražděním se budovala »epocha«, »stavba«, změnivší se nakonec ve smetiště,
rezivějící protihistorickoii skládku - zastavenou sice, aby se mohla kdykoliv obnovit ab ovo, přesněji od výměšku jiného vzhledu - zatímco se u
sousedů ze smetišť a z rumisek bez řevu, bez vraždění a žalářování rozvinul Wirtschaftswunder. So steht die Sache.
Jak zaklínil autor Baumanna do dobové vazby? Několikerým způsobem. Především oceňuji souvislosti s tou, svojí minulostí podezřelou,
budovatelskou partou. Ti žijí svým stylem, jako by se u nich zastavil čas,
podobně jak se vězňům zastaví čas oproti pohybu a změnám »venku«,
stejně jako exulantům se vnitřní čas zastaví dnem jejich odchodu - a vyšším funkcionářům v nomenklatuře dnem příchodu do funkce a ustavičným stykem se sobě rovnými v té zvláštní klauzuře, v jejich zastaveném a nehybném světě. Ta parta u Trefulky je literární novum zasazené
do doby, s níž se Baumann, ve vnitřních vrstvách nepochopitelně oproštěný od minulosti, setkává jako s vlastním stínem. Max Scheler věděl, co
říká, když sdělil, že člověk nemá na vybranou mezi náboženstvím a nenáboženstvím, ale mezi náboženstvím pravým a tím falešným, postaveným
na hlavu. Zde máme před očima to nové, na hlavu postavené náboženství posedlých, ten reálný mýtus. Ať s Bohem nadosobním nebo s
jeho náhražkou (zjevuje se mi válečný a poválečný termín Ersatzmittel a
Ersatzstoff) má tyto komponenty: uvědomělý poměr závislosti tvora na
tom vyšším, dokonalém až absolutním; poznání tohoto vyššího deflde
(Rykrův »princip«) se skutečně děje vírou - Jaspers užíval v jiných souvislostech pojmu »filosofická víra« - jíž se z omylu říká věda; má svou
askezi (jinak disciplinovanost a dril, kázeň s flagelantskou touhou očistit
se od »starého« člověka, »starých« nánosů; nová pravidla soužití, jež nově lze pozměňovat čas od času, až k Baumannově vědomí, že v tomto
smyslu »jeden hlídá druhého«), totiž moralitas. Vztah k tomu dokonalejšímu, vyššímu se projevuje kultem (svátky, slavnosti, výzdoba, ceremoniál, průvody, ritus atd.). Nový mýtus se slepou vírou (tou Kohlen497

glaube) má také množství světců (vynikajících pracovníků kupr.) a duchovní spojení s nimi a s vůdci, třeba mrtvými (mystika). Názorně právě
na románu vidíme, jak nový mýtus v podobě náboženství parazituje na
křesťanské kultuře J s a odvetou císařského Říma antického, jsa dědictvím
a vyvrcholením rozkladu také už tisíciletého, není schopen vytvořit jiné,
nové, především lepší formy, ba ani tu terminologii ne. Uschopnil se k jedinému (slovo vývoj mně nejde z pera): pojmům, slovům, formám, energiím dát jiný, opačný význam, čemuž moudří staří říkali ars diabolica.
Baumann, narozený do doby, »která na troud sežehla všechno zelené
lupení jistot a nadějí, posled ních jistot a posledních nadějí, a nechala ho s
každým krokem znovu tápat a znovu ověřovat neověřitelné«, uvažuje
takto: »Pochopit tuto dobu - odpustit jí znamená pochopit vše jako Pámbu. Ale proč jako? Být Pánembohem. Tahle civilizace nutí lidi, aby nabývali božských vlastností, bezedné moudrosti, nekonečné trpělivosti a nevyčerpatelného porozumění. A tak se zcela zákonitě bohy stávají - co
jiného jim zbývá? - a žádného Pánaboha nepotřebují.«
Šálí mne zrak? Pochopit dobu. Odpustit době. Tohle nechápu a vyznám se z pravděpodobné omezenosti. Dobu vytvářejí všichni: osobně
odpovědní mocní, podílníci na moci, oběti i viníci. Rykrové, Baumanni,
Lojzové, Reicinové, Švábové, Kohoutkové, Kopřivové, krmičky dobytka,
generálové Pika, Kutlvašr, Pelich, Janoušek, biskupové Gojdič, Buzalka,
Beran, Skoupý, bachaři i vězňové, paraziti i lhostejní, Miriamky (až se
příslovečné ucho utrhne), do čehož vstupují jakoby panenské generace
nevinných mladých s nejasným útěžkem minulosti - nezapomeňme na
»paměťové díry«, pečlivě organizované - konzumenti doby, všichni tu
slavnou epochu vytvářejí, všichni jsou spolutvůrci, spoluodpovědní, každý podle své míry moci a své míry oběti. Nepersonifikuji ji v magických gestech, z duše se mi odjakživa protivilo odvolávání na jakési údajné osoby v podobě »dějin« a jejich »soudů«; nepersonifikuji ani tu bezcennou a neprodejnou antikvárnost jménem Zeitgeist. Době »odpustit«
nesmím (jako sobě nesmím odpustit odpovědnost), s tou se mohu jedině
utkat ve smyslu řeckého agónu, zápasu. Odpustit mohu člověku (třeba se
podepsal na mých jizvách), jdu ještě dál: nevyvazuji z odpovědnosti za
dobu žádnou ze zmíněných kategorií ani takzvané oběti, které proti zvítězivší pohromě (nikoliv v Camusové Oránu) ve správném a pravdivém
úsilí bojovaly s nasazením vlastního života. Otázka se však klade jinak:
kdo pohromu způsobil, kdo jí čelil, kdo ji zinstitucionalizoval, na čí záda
byla nakreslena bičem (v římském slova smyslu, tj. na útěku ve zbabělosti) a komu na hrudi v zápase. Pokud nevejde v obecnou platnost to, co
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opakovali tak tvrdošíjně Otcové od počátku našeho letopočtu, že totiž
jednotlivec je odpovědný za společenství celé a jeho bonům - a dovozuji
důsledně, za dobu společenstvím vytvářenou, úměrně svému stavu,
avšak nevyvratitelně - dotud budou existovat Rykrové, Baumanni a pohromy. Alienace, konzumnost, převrácenost rádu. Jeden z těch velkých
duchů katolické Francie, Stanislav Fumet, napsal k procesu s Pétainem
po válce toto: »Držitel autority se soudí podle činů, nikoliv podle úmyslů.
Za tu cenu se vykupuje moc.« Nejen držitel autority, ten samozřejmě také a více, ale každý držitel člověčenství
Slabiny filosofického, případně myslitelskébo rázu ve Veliké stavbě
(analýza doby skrze člověka chtěj, nechtěj) nezatajuji, po spisovateli však
nežádáme, aby byl filosofem, i když i v tom může být jedno z jeho plus.
V titulu našeho pokusu o vysledování vývoje jednoho literárního typu
(přijdeme k tomu) máme »vidění člověka«. Vyšetřil jsem z hlediska ineditního textu, jak Trefulka člověka nazírá, ale zaráží mne jedno. Baumann stále slyší v sobě Rykrův hlas, ví, že »Úval je všude« a »že v něm
stále žil a že to nepozoroval jenom proto, že byl příliš bezvýznamný a že
ho doposud k ničemu
nepotřebovali«.
Nevadí, že pasáž po druhé opakuji, nyní zdůrazňuji těch několik slov.
Nuže větou: není bezvýznamných lidí, každý, i ten nejposlednější, i ta
nejopovrhovanější děvka, je významný a člověka, zdůrazňuji člověka,
stavím proti tomu přízračnému »obřímu výtvoru stádního pudu«, proti
současným i budoucím stavbám. Křik, který se za války nesl přes oceán,
mi ještě dnes zní v uších. Ba dnes snad víc než tehdy. Protože Bernanosův »obří výtvor stádního pudu« se bojí jenom jednoho: člověka. Toho,
který ať už se dává s vírou nebo se odpírá, nikdy se nepůjčuje, jehož vášnivá vůle je hrdá, svobodná a neúplatná. Který podstoupí třeba sám jediný
riziko životní prohry, ale nevydá se riziku ztráty cti. Který si sám ukládá
kázeň ve chvíli, již si zvolil, ale nepřijímá ji slepě od nikoho, i kdyby měl
za to platit chudobou a samotou. Který neodsouhlasí manifestačně ztrátu
duše, ztrátu vnitřního svědectví za cenu klidného »závětří«. I já bych s
Bernanosem raději viděl, »aby svět riskoval svou duši, než aby ji zapřel«,
než aby sejí dobrovolně vzdal za úplatu, která se dává vrátným, děvkám
a výtvorům stádního pudu. Ani já jsem od svobody nikdy nežádal konzumní blahobyt bez front na brambory, ale čest a větší a větší míru odpovědnosti.
Vrátím-li se k románu, nejeden, ale desetitisíce lidí bylo zabetonováno, statisíce se jich však zabetonovalo samo v přeneseném slova smyslu,
ze statisíců se stali Baumanni a Miriamky jako doklad dehumanizace
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společnosti, což zůstává dědictvím pro budoucí v podobě absurdně reálné, neužitečné, zbytečné stavby, která zničila všechno, čím se člověk liší
od prázdné, zrezivělé plechovky na Velikém smetišti obsahující kdysi,
opět obrazně řečeno, krysu ve vlastní šíávě, předloženou v onom čase, na
počátku Faktu, k obědu jako lunch meat. Zničila všechno? Nikoliv. Člověka, ani toho bezvýznamného, zničit nemohla. Vstal a vstává ustavičně
z mrtvých, neboť on bude mít »poslední slovo nad věcmi«. Je nenahraditelný, nezastupitelný a on dnes nebo zítra stavbu rozboří, buďsi stokrát
obnovována.
Čtenář, jemuž se v hloubi duše obdivují, že trpělivě dočetl až sem, se
jistě ocitl v otázkách, proč vcelku jasnému románu věnuji tolik pozornosti. Není jasný a dobře tak. Já se naopak podivuji odvaze autora, s níž
odemkl svou společnost a svou dobu klíčem Rykrovy party, soudu, vraždy, pohřbu, Baumannova mravního kastrátství, klíčem už neexistující, léta zastavené stavby, v níž se »po stáru« žije a pracuje, která nemá smysl,
účel, ani jediný, byf nejprimitivnější důvod být a nakonec se přece obnovuje opět proti zdravému rozumu. Podivuji se odvaze nalézt sebe sama v
tomto podobenství, a tím ipso facto vyřknout ortel. Trefulka nesoudí,
neřeční, vyhýbá se gestům, patosu, jakékoliv nadnesenosti a vzdor tomu
(nebo právě proto) odhalením absurdity světa (víme už, že je to reál),
světa budovaného lidmi proti lidem, amorfního světa a amorfních lidí, ve
všem všudy ortel vyřkl. Právě tento autor si uložil za úkol zobrazení novodobého společenského mýtu, aby se jej definitivně zbavil, zúčtoval s
ním, aby směl vykročit vpřed, vysloviv jej.
Toto vše, řečeno s Johnem Ruskinem, vyplývá z mravních živlů mysli, bez nichž není charakteru a tedy ani růstu. Před takovým výsledkem
vnitřního zápasu, pokrytém troskami vlastních, dobře míněných a oddaně koncipovaných iluzí, stojím v úžasu. Toto - dále - Trefulka sdělit
musel, aby mohl postoupit dál a výš, třeba k tomu Cyrilu Dušovi. Mohl
ovšem klidně i bez tohoto mravního aktu hodnoty čítankově příkladné a
pro všechny učebnicově poučné psát dál, přátelé by mu to klidně opsali,
čtenář by si stejně klidně početl a rovněž tak rukopis odložil - spíš to druhé - v každém případě by však věděl, že tento autor neručí za nic, o nic
mu nejde, že je to pisatel nebo i spisovatel, ale není tvůrce. Že autor neměl trpělivost se svými vedlejšími postavami? Ty řemeslné nedostatky
rád přehlédnu, vidím-li sám mravní předpoklad dalšího vývoje. Platí stále
halasovsko-mahenovské o tvůrčích obdobích, kdy charakter je víc než
momentální, talentovaný zdar. Uvidíme to v knize O bláznech jen dobré,
dopsané r. 1973?
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Rozdíl je očividný. Veliká stavba zůstala konstrukcí, skeletem, betonovými sloupy, přízrakem s reálnými znaky stínů; román druhý, koncipovaný kolem t našed esátiletého Cyrila Duši, představuje už stavbu s několika patry (plány), vybavenou od elektroinstalace po nábytek s obyvateli, stavbou zemitou, jadrnou, komponovanou kolem člověka a lidi v době. Je-li Veliká stavba románem zvratného zájmena SE a příčestí trpného, zde toto přetrvává sice také, jenže v první kapitole z deseti; sem tam
se však mihne, hlavně v Dušových deníkových záznamech, i dále, jsouc
po lingvistické stránce Trefulkovým tématem.
Cyril Duša si v nemocnici uvědomuje »cizotu vlastního jména«, touží
vykročit z dušovského údělu, jiného - po mém - druhu nesvobody jemu
vnucené. Ten dušovský úděl, jakoby děděný z děda na otce a z otce na
syna Pavlíka, se skládá z každodenního uhýbání životním malichernostem žen - matkou počínaje a snachou konče - z podřizování jim tak, že
smysl života vlastního, jeho pravý obsah se vytrácí víc a více. »DuŠovské
tělo a dušovská duše« patřila ženě, prostředí, státu, jiným. V té části jižní
Moravy, osídlené ještě nedávno Němci, kde »pískovcový Kristus žehnal
autobusům, nastavěným kolem morového sloupu«, v moravském venkově slyším lodníka na stěžni té slavné Kolumbovy lodi volat: Země.
Autor prchnul z »civilizačních« monster zhotovených od střechy k základům místo naopak a přistál, pevně se přisál ke kraji J e h o lidem a lidičkám pijícím víno, krmícím králíky, dávajícím si občas po hubě - jak život
běží - tam, kde lidské slzy vstupují do lidských očí, Cyril Duša (jako Baumann) také celý život podléhal, ale po příchodu z nemocnice cítí chvíli
rozhodnutí: »Buďto se vrátí k dušovskému osudu a navždy si zavře cestu
jinam, nebo se vzepře a nastoupí nejistou pouť, na níž se setká s tím, kým
chtěl být.« Vzepře se třiatřicetiletému životu s nemilovanou ženou a odstěhuje se na půdu. »Závětří« Baumannovo, tvořené jinými, ve skutečnosti ne Baumannem, samo o sobě nehajitelné, se mění v nezávětří, nejistotu Dušovu. Defetismus prvního v abdikaci na vlastní osobnost, suspenze
volby a tvorby vlastního údělu, se převtěluje krok za krokem ve volbu riskantní, v tvorbu neodvislého života skrze vzpouru. Civilně městský román zájmena »se« (událo se, stalo se mi to a to, učiní se tak a tak) v román zájmena osobního: já (rozhoduji) v plenéru moravské vesnice, kde
všechno drží pravá, nefalšovaná jména. Rozdíly prostředí, v nichž se oba
romány odehrávají, se mi příznačně jeví jako rozdíl mezi slovesným rodem trpným (neurčitým) a rodem činným (určitým). Zde vidím těžiště
románu, téma; vzpoura proti trpně přijaté šabioně vnější, rozchod s vnucovaným »osudem« k volbě údělu svého, osobního činu nebo aspoň k
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pokusu o něj. Romantický prvek vzpoury v barokem osídleném a barokem obydleném venkově k sobě samému postupuje zvolna skrze
vzpomínku (nepřehlédněme) na dětství, na otce - v logické stavbě prózy
- odcházejícího z konce první světové války neznámo kam.
Na půdě svého »exilu«, zatím krůčku, píše vzpomínky - úvahy »o
životě bývalého Duši«, píše je pro svého syna, bez interpunkce ve slováckém nářečí, autorem citlivě voleném, i když ví, že »mladí sa nikdy nic
nepoučí od starých« a že »každý má konec konců právo na vlastní pravopis«. Chce vyjít ze své minulosti, neopouští ho neklid a náhodné setkání
s Evou a s jejími kumpány, kteří ho nakonec okradou, vzpouru v rovině
rodinné rezistence vystupňuje. Vedle mladé, »zklamaně protřelé« ženy
cítí, »jako by se v něm obrátil proud života« - vzpomeň, čtenáři, co jsem
napsal o barokním fenoménu - uvědomuje si »definitivnost volby«, v
okamžicích prvního polibku cítí: »Smrt se do tebe dobývá těmito ústy,
tímto tělem, ještě nikdy nebyla u tebe tak blízko a nikdy nevzala na sebe
tak lákavou a šalebnou podobu.« Už to tak je: žena, láska v podobě smrti.
Dva Dušové v sobě bojují na život a na smrt: »Mlč, je to život, křičel ten
druhý, jestli toto je smrt, nechci žít než ve smrti, ničemu jsi neporozuměl, smrt není totéž co prostý konec života, zavřít oči a nebýt, smrt je bič
i kůže zbitá do krve, vzepětí a pád, růže a nůž, sJyšels to tisíckrát a znělo
ti to jako pohádka, uťaté hlavy a probodená srdce, láska a smrt jako dva
sourozenci, kteří se něžně vedou za ruce. Čím těsněji se k sobě přitisknou, tím nádhernější je láska, tím slavnější smrt.« Musel bych citovat
celé pasáže, přímo vytažené z barokního plátna bitevní vřavy: vojáci, plechové řinčení výstroje, hrůza, děs, barvy stejnokrojů, nasazená bodla, úzkost, krev, křeč, opojení, vytí, jež vnímá nejenom zrak, i sluch. Při
prvním milostném prolnutí, téměř v náznaku spojení, vyjeví autor gesta
bitevní vřavy, tváře lásky a smrti. Není možná: nalézám barokní fenomén
opět tam, kde bych se spíš smrti nadál než toho. Ani pomyšlení, že by to
byl pouhý ornament, ozvěny z Durycha, Vančury ústrojně, bisubstanciálně vyplývají u Trefulky z venkovského prostředí románu. Jedno vzalo na
sebe podobu druhého a druhé prvního. Barokní fenomén v moravském
venkově, A v romantickém motivu vzpoury. Přečti si tyto strany znovu,
kdo můžeš, přepisovat je nebudu. Aby nebylo mýlky: milostné splynutí
na pozadí či v popředí bitevní vřavy čteme ještě několikrát.
Dušovi v rozchodu s vlastní minulostí napomůže žena se snachou.
Obě vymění zámek u půdy a Duša se stěhuje k Evě »s kapkou soucitu«
ke své ženě, aby se už nikdy nevrátil. Jeden z mnoha základů takového
autorova vnitřního posunu však ocituji: »Starý muž pochopil, že může
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snad utéci ze svého osudu, ale n e m ů l e utéci před tímto krajem, protože
je k němu přirostlý víc než k svému jménu, protože náhoda, která mu dala žít v tomto koutu země,, změnila se už dávno ve vnitřní potřebu. Věděl, že ať prožije zbytek svého života jakkoliv, prožije jej tady,«
Baumann nezápasí s ničím, Rykr jen podle starých schémat zcela
masinistických pokračuje, Duša se vzbouří. Tuhle postavu nám Trefulka
po všech stranách, až na výhrady, o nichž se zmíním, nakreslil tak precizně, básnicky jemně, že ani psychoanalytický výklad křížený se strukturalismem a marxismem svého druhu by na něm - v současné francouzské revui Traverse - nenalezl stínu. (Ledaže by ji vykládali solnými doly
ve Věličce s potahem na vnitřní rozpory v El Salvadoru, postupu jim
vlastním, prodravše se cestou analýzou hokejové obrany Vítkovic a TJ
Mikulov, kdyby se tam hokej hrál, a to se hrát může, i když tam není
stadión.)
Soužití Evy a Duši - věkový rozdíl pomalu čtyřicet let - znamená žít v
nejistotě. I smrt »jako by teď vstoupila do něho, ale beze vší hrůzy, s
úsměvem a veselím«. Lidé, do jejichž moci upadl se znehybnělou vůlí,
kteří jeho život ovlivnili, »kteří mu dokázali ukrást jeho svět, osud,
štěstí«, mu nyní připadají jako pitvorní trpaslici. Teď si Duša svůj svět
vyvzdorovai. Skládá se z Evy, z lásky k ní (málokdy v současnosti čtete
tak jemně postižený vztah bez naturalismů, kýčovitého a podbízivého
slovního braku), z ubytovny-baráku, kterou natřel a vyspravil. Eva si najde zaměstnání, Duša uklízí, vaří, uvažuje, »jak málo stačí k tomu, aby
byl osud člověka vychýlený«, »Největší zázrak, říkal si starý muž, který na
světě může být, je v porozumění.«
Ve volném čase pokračuje v deníku, ověřuje si znovu, kolikrát ho
»minul osud«, zapisuje, že »neměl kamarádů, šiboval se mnou každý, jak
sa mu zachtělo« - že by rezidua Baumanna? - zapisuje dávné události,
odchod z městečka většinou německého do Brna, příchod armád, osvobození. Nyní však ví: celý život dělal hlupáka, tak proč by ho neměl dělat
dobrovolně. Tato druhá polovina románu, třeba krapet cynická a místy si
protiřečící, v moudrém zahledění vhodně dokresluje Dušův portrét,
Dušu minulého i předminulého a hlavně konfrontuje oba ve společenství
s Evou, byť metodou už známou, zato stále účinnou. »Rozpor mezi touhou a skutečností, snem a osudem« v přítomnosti Evy mizí, zdá se mu.
Klamně.
Konfrontace dřívějšího Duši (s vinicí, krajem, městečkem) s nynějším
se rozrůstá s blížícím soudem. Manželka žádá o rozvod. V sázce se nenalézá jenom vinice v podobě součásti jeho života, ale i pověst člověka,
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pověst, která by při obvyklém praní špinavého prádla v rozvodovém řízení nutně vzala za své. V tomto městečku (jako v Rykrově partě) každý
na sebe něco ví. Je známo, že v našem prostředí bohužel největším
nepřítelem zůstává ten, na kterého se nic neví, který se ve všech těch dějinných zvratech nemýlil činem, smýšlením a úsilím, podržel pevné rysy
svého charakteru, vyvíjejícího se zajisté; leč přímočaře - ne od legendární hlávky zelné k hlavě lví ani od hlavy koňské ke kusadlům stonožky.
Duša vymyslí pomstu: zavěsí po obdržení obsílky k soudu na dům opici
tak, aby ji žena nemohla sejmout, zpustoší dvorek, ale nevyjde to. Městečko nepochopí. Opilý Duša cestou k Evě láteří a spílá Bohu (»už léta
neměl nic s Pánem bohem«), nadává mu, že nemohl trpět, »protože nebyl ženatý«. Nu což, ve stavbě této prózy se přiházejí rozličné věci. Tato
kupř. logice postavy moc neprospívá. Posuďme: Duša v třicátémpátém
roce z církve vystoupí, »nemůžu se modlit k Pánubohu, aby ode mne
odňal ten kalich Utrpení, a také nechcu, neb by to nebylo fér«; fér asi je
Bohu nadávat, ale, táži s e j e tedy Bůh, nebo není. Zřejmě je, když se mu
může spílaL Tomu, kdo není, spílat nemohu. Duša však j e opilý, víc,
ožralý tak, že nadává i Evě, maje ji za manželku, a to se leccos promíjí.
Rozpor romanticky žitého snu se skutečností se rozrůstá dál vnitřní
vahou tím, že »chlap musí dělat něco, co ho baví, jinak se mu i sebelepší
milování po čase zprotiví«. V Eviných ústech se něco vrací - z Veliké
stavby - říká, že sotva její partner vyleze z postele, myslí na všechno možné, jenom ne na ni. Dušův »osud«, ten starý, klepe na dveře i v podobě
syna, jemuž je zavázán. »Člověk není vázán k tomu, co mu bylo dáno, ale
k tomu, co způsobil.«
Jsme u jádra věci. Tuhle větu jsme už jednou v ineditním textu později četli - přátelům se takové i horší věci stávají. Zní však jak podezřele, tak
nedomyšleně. Nepodpírá nijak vztah ke krajině, vinici, městečku, o vlasti
a národu nemluvě, k tomu danému, a té druhé půle, v mých očích rovnomocné, se přímo děsím. Člověk totiž je vázán i k tomu, co nezpůsobil,
ale způsobit měl, co způsobit bylo jeho povinností, co ze zbabělosti
neučinil, opomněl, chráně své »závětří«. Bůh mi vzal puntičkářství', ale
skrýt svou hlubokou nechuť k podobným větám nesmím. Píši ji takto:
člověk je odpovědný za to dané (i když si místo a den narození nevolí);
dané mu má vyrůst v úkol, právě proto mu bylo dáno tak a nejinak, čím
svízelnější souhrn daného, tím větší úkol; dále: člověk je odpovědný za
to, co způsobil, i za to, co nezpůsobil, totiž za stav ve svém společenství,
toho menšího, toho většího i za stav společenství obecného. V ničem jiném slávu člověčenství, tu vnitřní, takřka neviditelnou nespatřuji. Vztahy
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ve své podstatě jistě tragické. Každý vztah obsahuje v sobě tragično. Každá skutečnost - v tom spočívá její pravý rozměr - každá výplatní páska.
Netragickými, optimistickými, nadějeplnými shledávám už jednou zmíněné rány a jizvy na hrudi. Tento úhel pohledu a tuto odbočku mně, milý, rovněž »ineditni« čtenáři, odpusť.
Zpět k textu, přikazuji si. Cyril Duša, zmítaný svými antickými sváry
»osudu«, volitelnosti a nevolitelnosti, zmanipulovatelnosti a vnitřní svobody (třebaže byl dva roky předsedou zemědělského družstva a další dva
roky ředitelem traktorové stanice, kde rozhodovat, volit musel, a jak) odchází ze soudní místnosti a nalézá svou místnost-ubytovnu prázdnou.
Eva odešla a vzala s sebou i spořitelní knížky. Těch Duša neželí. »Co je
to štěstí,« ptá se hlavní postava románu hledání životní pravdy, »jenom
zvlášť rafinovaný úder tragického osudu.« Rozhodlo se opět bez něho; s
náhodnými kumpány v baráku popíjejí do rána, kdy »teprve před svítáním ustal tento šílený tanec smrti«, zdůrazňuji typický barokní větný
obrat. Starý opuštěný muž zapisuje do deníku téměř starozákonní odstavce (intonačně i motivicky) o štěstí člověka v nalézání, v »obětech, které pro druhého přináší«. »Zlé i dobré nebylo mu dopřáno dělat ze sebe,
ale vždycky jen v cizích službách.« Nu, a tady, na konci románu, vidím
nedotaženost, nepropracovanost hlavní postavy, její konstrukční závady.
Dobře, že jsem ji nepocítil na začátku. Čtenář opět ať posoudí sám: Duša
»v cizích službách« vstupuje do spolku, který má ve štítu nenávist (kolektivizuje vesnici) - nevím, zda se dvěma revolvery v ruce údělu nevoleného nebo s jedním revolverem sobě uděleným - je posléze zbit, avšak přemýšlí, »komu je potřebná taková nenávist«, kterou způsobil, aby ji na
svých zádech nerozeznal. Přemýšlí správně, otázka však patří jinému
adresátu. Kde jsem byl ochoten brát pinzetu a lékárnické váhy, na tuhle
porci důsledků z příčin, abych si bral váhu, jíž se váží nosorožec. Jaké
výsledky, za jakou cenu? Líbí se mi, že Duša po zbití nikoho neudá (š takovým případem jsem se nesetkal, sed credo, quia absurdum), »i ruku
jsem jim podal« (tj. těm, kteří ho zbili). Duša se stylizuje proti sobě, idealizuje minulost, věc ve vzpomínkách běžná, záležitost spíše gerontologická. (Stejně Baumann, někdejší tvůrce stavby, nechápe Rykrovu partu
ve stavbě pokračující, má ji za »neznámou sílu«.)
Konec příběhu: Duša přijímá místo průvodce v jeskyni, začleňuje se
do systému městečka, jeskyně totiž nemůže být turistickou atrakcí, jsouc
v podstatě výmyslem tajemníka (vždyť turisté sem jezdí »za chlastem«);
jakási jeskyně zde sice je - jako v každé dědině - do výbavy sejí navíc přimyslí báchorky; mimochodem ta jeskyně není špatný autorský nápad,
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kdo by nevzpomněl na tu první, řeckou jeskyni - Duša při jedné výpravě
z ní narazí na opilou dívku. Prožije s ní noc, opatří jí šaty a dívka, upravujíc se ráno, si natočí vlasy na listy stran Dušova deníku. Básnicky vyzdvižený symbol skoncování s minulostí, »smíření se sebou«. Cítí, že
»snad každý patří k svému utrpení a možná v něm je jeho pravé štěstí«.
Předstupeň Duši budoucího, k němuž přichází syn Pavel se zprávou o
těžké nemoci matky. Rozvod prý nikdy nebrala vážně a potřebuje pomoc. »Tato, neblbnite a vraťte se,« vyhrkne syn, o němž otec ví jako o
všech dětech vychovávaných s velkými nadějemi to, co nutno pochopit,
že z nich nebude »nic velkého, jen člověk«.
Člověk, Duša-otec, se vrací s jistotou k nemocné ženě. S touto jistotou: »Neměl před ní strach.« Obchází své hospodářství, přivoní si k sudům vína, »z některých ještě zaslechl tiché šumění, jako by někde velmi
daleko vzlétly miliony andělů«. K večeru se trousí přátelé i soudce. »No,
no, pane Duša,« říká soudce, »rozum zvítězil. A,« řekl Duša, »vítězství
rozumu, pane doktore, stojí zpravidla za hovno.« »Rozumu pobere každý vůl, když nad ním zapráskají bičem,« praví, »kdekterý tupec má rozumu, že mu stačí i na ministra, ale moudrost a charakter, pane doktore,
dává Pánbu jenom bláznům.«
Než přejdeme k dalšímu, otažme se, jaké hodnoty vyznává román pokusu o vykročení z antického osudu, o vítězství či prohrávání v tomto zápase skrze rodinnou a městečkem omezenou vzpouru. Co v sobě objevuje, v čem se utvrzuje. Podívejme se za román. Stručně: svědomí Duša cítí
jako přítomný »rázný hlas«, zatím nepojmenovaný; odpuštění - »kdo
umí odpouštět, vždycky nakonec vyhrává« - zpřítomňuje se lítost a soucit (ve Veliké stavbě vlastnosti neznámé), nalézají se prosté, dobré radosti
prostých lidí, kteří jsou na jedné straně schopni nenávidět a závidět, ale
rovněž nesobecky milovat. Chléb, víno, práce, »která chlapa baví«, ano, především však nalezení vlastní vůle oslovit to, co anonymně celý život determinuje, objevení zdrojů odvahy zbavit se cizího, nevlastního, vnucovaného. Tedy nalezení zraku, umění »dívat se«, mluvit vlastní řečí, »svým pravopisem«.
»Takhle vypadá odtamtud to, na čem stojím,« myslí si Faulknerův trestanec,
který zachraňuje lidské životy v rozvodněné Mississipi. Úsměvem nadlehčená fakta životní tíhy jako nový jazykový prostředek nápadně kontrastují s šedivou chmurností a nehybností skeletů Veliké stavby. Už dávno si mnozí všimli toho, že »budovatelé« epochy, doby, reformátoři, neschopní pro ideje vidět
člověka, nemají vůbec smysl pro humor a úsměv. Oni se neuměli smát
Úsměv, radost, jedna z vlastností duše, jež je, chtě, nechtě, naturaliter Christiana, v tvorbě nového, s\>ého chybět nemůže.
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Ale proč, pro všechno na světě, člověk vylamující se z fata, má nosit
přízvisko blázna?
Veliká stavba mně připadá jako kresba uhlem na šedobílém papíru, O
bláznech jen dobré jako sytá, pestrobarevná tempera, povídka Na krásné
vyhlídce (1978) jako j e m n ě pracovaný miniaturní dřevoryt.
Pallida mors, přejděme k protějšku Cyrila Duši, aequo pede číhá i na
vedoucí hostince a jedinou zaměstnankyni Antonii Kafoňovou. V očekáváni smrti oba dva hledají vlastní identitu. I ona ví, že smrt stojí ve
dveřích, hledí na ni zpříma a táže se sebe sama, kde asi udělala tu životní
chybu a zda ji udělala. Říká se tomu obrazně hodina pravdy. Kafoňová
přehlíží vlastní život, promítá si - podobná Dušovi a jeho deníkům - skrze
vzpomínku, co a jak prožila, v rovinách vnitřního monologu, dialogu s
dospívající dcerou, synem Martinem, manželem Karlem, bývalou hospodskou a korunní svědkyní příběhu Hortovou, i v rovině vypravěčského textu autora. Na čtyřicetipěti stranách strojopisu rozčleněného do tří
kapitol, někde na severní Moravě, kde se mluví česky jako polsky, přiveze tajemník MNV Poláka Vojtěcha Jasiczka k vdané ženě, matce dvou
dětí, na ubytování. Žádné nápadné, výjimečné postavy: prostí, běžní lidé
se svými starostmi a běžnými návyky. Leč v zaběhané manželské idyle
zjišťuje čtyřicetiletá Kafoňová jakousi obtížnost a úzkost. Chtěla by dceři
říci, aby v životě nehledala vel iké štěstí, »protože veliké štěstí neudržíš jako velikou vodu, veliký oheň nebo veliké peníze«. Ona to veliké štěstí
neudržela, teprve teď ví, že štěstí »setrvává jenom tenkrát, když má podobu všednosti«. Poláka Jasiczka nám autor vykreslil tvrdými tahy, co vykreslil, přímo vyřezal do dřeva. Když se oba sbližují, dovídá se Kafoňová
o jeho dávné lásce spjaté s křivdou, na niž nemůže zapomenout ani po
tolika letech a vzplane v ní prudký cit zralé ženy. V naprostém odevzdání
chce Vojtěchovi pomoci, spasit ho, zachránit, vysvobodit z krutého
ponížení a bolestných vzpomínek, dokázat mu, že může být milován. Podaří
sejí to. Vojtěch sejí svěřuje, že ona ho učinila člověkem a mužem, »který je
schopen uvažovat o sobě samém bez předsudků a bez hořkosti«. Kafoňová
svého manžela klame, ale vinu necítí. Její milý jí chce ukázat svůj kraj, oba se
připravují na cestu, ale při vyřizování pasových formalit si žena uvědomuje
»neuvěřitelnost vlastního konání«. Váhá, oddaluje cestu. Ve chvíli pravdy,
která nutně musí přijít dřív nebo později, s jízdenkou do Sopot v ruce poznává, že nemůže opustit svůj domov, nesmí zanechat za sebou oklamaného
manžela s dospívajícími dětmi, a tak jízdenku háže do kamen.
Bolestně raněný Vojtěch ji ve sklepě mezi pivními sudy ubije téměř k
smrti a odjíždí, »Tvář Antonie Kafoňové byla po smrti klidná. Poslední,
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mač pomyslela, bylo, že za všechno, co od života dostala, nejen poctivě,
ale vrchovatě zaplatila.«
Mohl jsem vybrat jinou Trefulkovu prózu z celé řady těch ineditních,
ale vybral jsem tuto o touze nalézt štěstí proto, že mně znamená další
stupeň v autorově vývoji. Ani Dušu, ani Kafoňovou nelze pochopitelně
klást nějak za vzor - pedagogiku si snad dnes už nikdo s literaturou neplete - jde mi o vyhmátnutí tohoto sdělení: oběť pro druhého, pomoc
druhému, i za cenu tvrdě zaplacenou. Někdy to znamená i ztrátu vlastního života. Milostná vrstva zatím by měla být předznamenáním, předstupněm vrstvy vyšší. A navíc tu po prvé spatřuji spojení lásky s tajemstvím. Romanopiscovo zasnoubení s tajemstvím by se mělo projevit
již velmi brzo. »Lež vyvolává a předchází pravdu« (O bláznech jen dobré), vylož takto: Veliká stavba vyvolala knihu o Cyrilu Dušovi a ten
povídku Na krásné vyhlídce.
Co bude vyvoláno, osloveno, vysloveno v románu Zločin pozdvižení?
Nemýlil jsem se, naleznuv předpoklady tvůrčího růstu v charakteru, v
úpornosti vnitřního zápasu o pravdu v tvaru a o tvar v pravdě? Zmýlená
neplatí, říkávalo se ve svobodné společnosti, v nesvobodné tato zásada
užitečná není, ba je rovnou škodlivá. Nezdrželo mne zbytečně, že Duša
po všem Lom prožitku a nalézání nepodlehl nihilismu, neonemocněl alkoholismem, neonemocněl děvkařením s výměnami postelí vždy špinavých a dokázal vykročit nově sám vůči sobě i vůči okolí? Kafoňová však
umírá a Vojtěch prchá. Čeho se autor dobral zde?
Román Zločin pozdvižení (Ed. Petlice 1978) jsem původně chtěl chápat jako veliké plátno, olej značných rozměrů, vsazený do doby, řekněme, popřevratové, do části Moravy, řekněme, nedaleko Brna. Do doby
budování státu z roztříštěného Rakouska-Uherska, doby se všemi doprovodnými iluzemi, zde vírou dobrou, tam lecjakou, s chytračením, nedomyšlenostmi a snad i s nerealizovatelnostrni plánů společenských, ekonomických, národnostních a kulturních. Ale hned ze začátku se podotýká, že podobnost se skutečnými osudy a názory lidí, kteří prožili prosinec
1920 na Brněnsku j e náhodná a nepodstatná, že nejde o věrné zachycení
historických událostí. Dávám tomu za pravdu. V dějinném úseku oslavanské stávky, v níž se rozhodli dělníci uskutečnit svůj ideál rozníceni k
tomu svými zbabělými tribuny, se promítly všechny rozpory a nesnáze
mladého státu, jehož národ opilý euforií ze svobody nerozeznal stíny
vlekoucí se z minulosti, hrozby současnosti a varování přicházející z budoucnosti. Tak demokracii bychom měli, řekl tehdy tvůrce státu, ještě ty
demokraty.
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V románu tak nebo onak v pozadí tato doba zůstává, do popředí vystupují lidé, kolektivy lidí ji tvořící. Odvrhl jsem myšlenku o plátnu. Zdá
se mi freskou zasazenou do čerstvé malty téměř včerejší, a proto aktualizovatelnou a místy i autorem aktualizovanou. Ve Veliké stavbě užil Trefulka dosti mělké věty o pochopení doby. Ale to je přece tvůj úkol, prozaiku, tvé téma, pochopit ji skrze jednotlivé postavy, jejich činy i smýšleni, jejich pokusy a nezdary, vzpoury či zisky, ne abys o ní řečnil, kázal,
mudroval, estetizoval neestetizovatelné, vyslovil ji v románu, v jeho kompozici, No^šením nebo snížením zákonitých nutností všeho jednání tak
a nejinak, aby obraz doby v neúprosné životní logice - racionální i iracionální - nabyl přesných, neúprosných tvarů.
Své téma rozvinul Treíulka ve třech odlišně stavěných kapitolách, z
nichž druhá a třetí se zdá vskutku nejlepší z toho, co dosud napsal, už na
první pohled. Nehypertrofovaný skelet přímo neznatelně v pravém slova smyslu buduje na příběhu o příjezdu vojáků k elektrárně obsazené
dělníky, na událostech při jejím obsazování a potlačení »pozdvižení« v ní
a v okolních dědinách. Zde (v druhé kapitole užívá přesného času, v hodině a v minutě té a té, v časové až kronikářské posloupnosti) k závěru:
rozsudek nad dělníky, jejich pobyt ve vězení, přijetí vítězných důstojníků
hlavou státu, předčasný návrat vězněných domů. Příběh vyúsťuje v rozvinutou rojnici řady příběhů individuálních, jsa jimi nesen. Unese tu lidnatost autor?
Časový plán je událostí pevně zcelen. V jeho rámci si jednotlivé postavy vnitřní čas prohlubují vzpomínkami na dětství, svatby, pohřby příbuzných, na minulost. Je jejich individuálně rozlišeným časovým zázemím v
prožitku současnosti. Horizontální rovinu vytvářejí skupinové portréty, z
nichž se rozrůzňují typy: důstojníci (major Bečvář, velitel vojenské akce,
nadporučík Halbich, poručík Sudek), vojáci, dělníci (Pelikán, Šulc, legionář Štěrba, Navrátil, Urban), ženy dělníků (Růža, Kateřina), děti
(manželů Urbanových, Šulcových), četníci (poručík Hruška, vrchní Eremiáš), postavy jakoby samostatné (vysoký štíhlý muž s nejaristokratičtější
hlavou v Evropě, syn kočího a služky v zamyšlení u okna na Hradčanech; lékař Schnirch). Vidíme skupinový portrét psů, zachycený, lze-íi to
tak nazvat, jejich, psíma očima, kdy ponížení psi v 11.45 se táhnou za svými poníženými pány. Toho posledního, úspěšného řečníka, tribuna lidu
a ideového vůdce stávky, redaktora Brejchu, si nechám na konec. Všude
precizní, věrně odpozorované, psychologické a typové vylišení postav zachycených z profilu i en face různými pohledy v rámci svých skupin i
pohledem skupin jiných, žádný černobílý obraz, když dělník, tak bílý,
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když důstojník, tak černý. Těmito skupinami a postavami v nich rozehrál
Trefulka partii svého úkolu. Skrze ně tvoří děj a jednotlivě se vyvíjející
osudy. Ať si dějinné prostředí zvolil sebeprostším způsobem, postavy jednají ze své vnitřní logiky, autor jimi necloumá, nenapovídá jim, má k nim
úctu. Podivuhodně tu dodržel hlavní zákon romanopisce o nutnosti a
vnitřní logice dějů jdoucích z ustrojení a z vybavení postav.
Ty skupinové portréty, prohlubující a rozmnožující se, patří k autorovým nálezům číslo jedna. Zasazení, ba vržení jedněch proti druhým v dějinně daném a nezvratném okamžiku, kdy se střetnout musí, tvoří základnu tohoto románu kolektivů a kolektivnosti. Druhý nález. Ten rámec se
jeví vskutku prostě: absurdní stávka, o níž se mohlo předem vědět, jak
skončí a také tak skončila, ale - historická událost pozměnila a proměnila
všechny zúčastněné. Nález třetí. Některé jaksi samospádem, tak majora
Bečváře i nadporučíka Halbícha k vyšší hodnosti na jedné straně, to není
důležité, avšak zároveň k vyššímu stupni poznání. (Major Bečvář, monarchisticky smýšlející pozůstatek rakousko-uherský, neuvazující o svém vojenském řemesle z hlediska morálního, spravedlnosti či nespravedlnosti,
nepřítel myslících lidí, »profesorů«, pro něhož »moc je to jediné, co má
kromě peněz v tomto světě nějakou cenu«, víc Němec než Čech, sběratel
lyšaju-srnrtihlavů, tváří v tvář profesoru, »který si vymyslel a prosadil tento stát«, »který se vyšvihnul z moravské vesnice až na hrad«, říká: »No jo,
Halbich, byla to zlatá slova, měla jenom jednu vadu. On j e myslel vážně.
A mně z toho běhal mráz po zádech.« Cynického nadporučíka Halbicha,
jenž »nežije, zrcadlí se«, který ví, že »nejnebezpečnější druh blbců jsou
fanatici«, už před tímto setkáním s »profesorem« rozruší vroucí vztah
dělníka Šulce a manželky Růženy, nepopsatelná určitost souznění,
opravdovosti myšlenky a citu, a mění ho. Stejnou vyzařující vnitřní sílu a
důslednost jako u Šulcových shledává i na tomto muži na hradě a - poprvé - pociťuje bezmeznou úctu.) Vnitřní změnou prochází i selka Urbanová. Chtěla svého manžela, dělníka, »předělat«, ovládnout, stěhuje se
po bezvýsledném namáhání během stávky k rodičům, bohatým sedlákům.
Otec ji však posílá zpět a Urbanová, překonavší sama sebe novým poznáním a zkušeností, navštěvuje manžela ve vězení. Ponížení, kteří se
svým rodinám odcizovali, se sbližují. I Růžena v monotónnosti běžného,
rodinného života objevuje vyšší druh porozumění a plnost vztahu
k manželovi, tesaři, až když se on vystaví nebezpečí. Událost přetváří
zevnitř všechny, i členy revolučního výboru. Nemění se pouze četník
Eremiáš a, zdá se mi, Pelikán. Toto jsou směry vertikální, jejichž center
se ještě dotknu.
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Jakou metodu zvolil autor pro takové střetnutí kolektivů a jednotlivců? Metodu konfrontace střihem; konfrontuje všechny navzájem, všechny sebou samými, jakoby reflektorem - známým z italského filmového
neorealismu - přejíždí své postavy takřka minutu po minutě v měnících
se situacích. Konfrontuje důstojníky s dělníky v rovině individuálních postav, odhodlanost (Pelikán) se zbabělostí vůdců (Brejcha), důstojníky s
hlavou státu; zatčené s davem, který na ně plivá, děti s rodiči (Urbanovi)
atd. Sekvence, ano, sekvence románu se dramaticky prollntyí v tomto
eposu, kde se slovem sekvence vyslovuji zároveň slovo verš v básnickém
plenéru. Kupř. ta scéna, kdy prchající Urbanová se plazí po břiše s dětmi
ve sněhem zavátém písečníku a tone v něm, ti znovu připomíná Faulknera. Dlouho na ni nazapomeneš jako na sekvenci ponížených psů. Mám to
za věc zraku, vnitřního zraku, osvětlujícího situace z různých stran, i z
těch protilehlých, a zde se dopjal Trefufka nesmírně vysoko. Proč, to
ještě sdělím.
Celý román o nezdařené stávce se mi jeví v podstatě jako záminka k
podobenství. Minulost tu autor aktualizuje, víme-li své o životě politických vězňů za První republiky a srovnáme-li jej s životem podobným
v období vědecko-technického »pokroku« a dál; touha vůdce stávky
prchnout po prohrané bitvě mezi dřevorubce také cosi připomíná. A vůbec, událost, která za to stála, už někam přímo ukazuje.
Pozdržme se u dvou postav: Brejcha a hlava státu. Inspirátor stávky v
kritických chvílích pálí ve strachu koncepty novinářských článků a projevů, v nichž »přesvědčoval sebe sama«, redaktor a vůdce lidu na útěku z
boje předem ztraceného. (Také neměl nikdy kamaráda, jen známé a spolubojovníky.) Prchne k sekretářce Emilce, kterou vysoké a vzdálené dle
nezajímají. Brejcha, revoluční frázista, sní o absolutní »síle«Jež by zvrátila vývoj událostí a byla v jeho rukách. V živém snu o moci by chtěl deportovat mimořádně nadané lidi na nějaký ostrov, izolovat je. Sám bez vzdělání, nevyučený, bez talentu pociťuje nenávist ke každému, kdo se má oč
opřít, kdo má své jistoty a má kam couvnout. Jakmile vyjde ze sálu a ze
schůzí, cítí se bezbranný, sám. Ptá se, kde je »hranice zbabělosti«, o níž
dosud nevěděl povzbuzován vždy souhlasnými výkřiky nadšeného davu,
souhlasem stejně smýšlejících. Ale o odpovědnosti za vzbouřené dělníky, kteří se v Nesperách octli mimo zákon jeho přičiněním a j e h o vinou,
ví. Nechápe samozřejmě stávku jako »projev ničivého pudu« posvěceného vznešenými myšlenkami - jako důstojník Sudek. U Emilky váhá mezi
rozhodnutím odebrat se »mimo« děni k dřevorubcům a mezi veřejným
převzetím odpovědnosti. Nakonec - zase - spíše prchne; do své redakce.
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Tuší, že tam bude zatčen. Po odsouzení píše prosebný list ministrovi,
uznává své politické chyby, slibuje činorodou nápravu toho, co způsobil,
jsa, dere se m n ě to slovo na jazyk, patrně pomýlený. Také se změnil. K
horšímu.
Trefulka rozdílí své sympatie postavám všem, až na ty neměnící se, až
na Brejchu, i důstojníkům (přeložme si do češtiny nadporučíka Haibicha), Jeho úcta ke skutečnosti, úcta k pravdě i k detailuje příkladná. Vidí
věci, jako by je měl v ruce, postel, jako by v ní spal, rovina prožitku věci
se mu rovná věrohodnosti sdělení. Až nezřízená myšlenka: co by se stalo, kdyby do manželství vstoupil Cyril Duša s Antonií Kafoňovou a měli
syna Šulce a Markétu Urbanovou? V tomto románu si většina postav uvědomuje, kdy jednaly proti sobě, protože jednaly sobecky. Čtvrtý nález.
Jeden směr vertikály odpovídá takto na otázku, čím autor překročil baumannovský komplex a čím dušovský. »Člověk se vždycky jenom brání«,
říká lékař Schnirch, ale to už je zcela vedlejší postava. Klíčovou větu čteme úplně na konci románu. Její poslední slovo: člověk. Šulc aspoň na
chvíli prožil »pocit moci, jež umožňuje svobodně rohodovat o svém životě«, tento pocit však už člověk nemusí žít.
Jako vždy, Trefulka si nechává to lepší až »na pak«. Ta scéna z třetí
kapitoly o přemýšlejícím státníku se stane pozítří povinnou školní četbou. Vysoký muž si vzpomněl na sladkou štědrovečerní kaši se sušenými švestkami J a k ji připravovala jeho matka na Moravě a v sále s rokokovým bílým nábytkem potaženým červeným brokátem (je tam dodnes)
řekne: »Stát není jen společná mísa, ale také společenství kulturní,
duchovní a mravní.«
Nezatajím ani úsměvnou vrstvu románu (Halbich o záchodech na
hradě), i úsměvnost v tragičnosti: »Tma ve vagónech se směje, pouta na
rukou se smějí, Urbanův smutek se směje, zoufalství Šulcových se směje«,
i to patří k plnosti vidění člověka.
Ústřední autorův problém v těchto rukopisech spatřuji v hledání
mravního řádu, jehož osou - kromě jiného - jsou záležitosti svobodné,
osobní vůle, a tedy osobní odpovědnosti. Napsat, že Bůh »ničí nevinné a
křiví duše«, ve vyprávěčském textu odkládám na rumiště alibismu, kde
nalezneme i nápis Já nic, já muzikant. Je to stejné, jako bych ukradl z kasy peníze a tvrdil, že to učinil On. Co se stalo, učinil a činí člověk člověku
za nezájmu a za přihlížení člověka, se souhlasem či s odporem člověka.
Jsou totiž věci, které ani Bůh nemůže, když už jsem v textu k tomu
přišel, v tomto vymezení: nemůže nebýt, nemůže změnit sám sebe, nemůže učinit zlo, nemůže změnit přirozenost člověka. Přirozenost člověka
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a jeho odpovědnost splývá s pojmem důstojnosti, která by si ani nepřála,
aby člověkem znečištěné věci, člověkem, jeho předky stavěné Stavby odklizoval On. Z porušenosti mravní řád nevyvodím. Těchto pár slov jednou za pět let neuškodí, konec konců považuji se jen za zástupce čtenářů,
nic víc a nic míň ... Ale kam j s m e se to dostali?
Trefulka sdílí Sartrovu skepsi k tradičním hodnotám a pojmům, pro
jeho postavy »v těch druhých« j e nesvoboda, což zní jako vystřižené z
učebnice existencionalismu. Sám však vysloveně anglosaský vyprávěčský
typ (vedle více »latinských« typů Alexandra Klimenta a Jiřího Gruši),
znamenitě poučený na realistech amerických od Johna dos Passose,
Dreisera po Hemmingwaye a Faulknera, blíží se místy i Robertu Musilovi. Neopomeňme i zřetelné vlivy italského filmového neorealismu (Trefulka napsal několik scénářů, televizních i rozhlasových her). Navíc však
přináší řadu prvků neopakovatelně svých, a to jak lingvistickou a věcnou
přítomností Moravy v díle, tak úporností vnitřního zápasu o identitu člověka v řádu. Postava Masaryka v jeho posledním románu není tedy nijak
náhodná. Mes hommages á Jean Trefulka (Jean býval jeho pseudonym v
Hostu do domu) jsou projevem pocty tomuto úpornému zápasu člověka
v člověku, lhostejno, z kterých názorových a zažitých končin pochází a
kde by mohl skončit.
Ve svém pokusu jsem sledoval tento vývoj, který vychází z Veliké
stavby (přijímání cizí vůle v abulii, podřizování) ke knize 0 bláznech jen
dobré (úsilí vykročit z vnuceného osudu třeba na konci života, úsilí změnit svůj život, zatím v rovině milostného vztahu) přes povídku Na krásné
vyhlídce (cena života v oběti, ve vůli pomoci a nepřijmout nic zadarmo,
ještě pořád v téže rovině milostného prožitku, leč už povýšeného nadosobně) k románu Zločin pozdvižení (dramatu kolektivních a jednotlivých
osudů měněných vůlí k činu v události nadosobní platnosti, již jedni svobodně vytvořili a druzí potlačili, k vyššímu, plnějšímu typu člověka zbaveného abulie a alienace baurnannovsko-rykrovského komplexu). Nebyl-li si Cyril Duša za války jist, zda jeho osud našel pravé jméno, v posledně jmenovaném románu každý člověk své jméno má a s ním si osud
volí. Po stupních sice, za to k většímu a plnějšímu sebepoznání a pochopení druhých.
Protože jde o rukopisy známější extra muros, věnoval jsem jim více
pozornosti vzhledem k ononu zázemí, jemuž by tak mnohé a podstatné
mohlo uniknout. (Bylo by jistě lákavé provést v morfologickém rozboru
paralelu jižanství Wiliama Faulknera s moravanstvím Jana Trefulky nebo
srovnávací analýzu tvorby děje u postav Hemmingwayových, ale jednak
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bych tím překročil rámec daný titulkem i podtitulkem tohoto pokusu,
jednak bych neúměrně zatížil trpělivost čtenáře - i potencionálních opisovačů.) Česká skutečnost a česká současnost.
Závěrem: Bylo by naivní se domnívat, že autorův vývoj nesený charakterem, tou povahovou dominantou sebevytvářecí, končí v padesáti či
v sedmdesáti letech. U někoho skončil ve dvaceti, u jiných snad ani ve
smrti ne.

ZDENĚK VASÍČEK

(Bochum)
DIAGNÓZA NEOSOBNOSTI (*)
ó třikrát blažená a přeš Cast ná jsou zvířata, jež toto nechápou a
nic je takového nesou ží ...jich přirozenost je jim zákonem,, však
clov&k žije strašným životem, přízrakům slouží, tvoří zákony,
Fiíémón

Diagnóza
neosobnosíi
V minulosti jevil se svět epicky a dramaticky. Už tím, že se dal vyprávět a předvádět, byl člověku blízký. Běh světa, lidských společenství a
člověka byl srovnatelný, svět měl rozměry bytosti a stejně jako člověk byl
podřízen osudu.
Dnes je nám svět stále více představován v podobě obrovského souboru empirických dat sjednocovaných abstraktními zákonitostmi; člověk
a společnost jsou zkoumáni způsobem, který si vyhradili astronomové
pro studium vzdálených galaxií. Dáme-lijen na ně J s m e životu subjektivně pociťovanému vzdáleni stejně jako oni hvězdám.
E. Husserl datuje vznik krize evropských věd Galileiho pojetím přírody jako neosobního matematického univerza. Neosobnost, byť v jiné podobě, je však stejně vlastní i humanitním vědám. Kompendia, učebnice,
syllaby, komentáře a referáty stále více tvoří svůj vlastní svět, ve kterém
převládá už jen studium neosobních závislostí, vědění o vědění a nikoli
to, o čem věděni býti má. Humanitní vědy se nám spíše představují jako
tříšť jednotlivých názorů a jednotlivých zjištění, usoustavněná neutrálně
a neosobně chronologicky, oborově, tématicky. Nalézáme se v univerzu
referátů přehlédnutelném jen dalšími referáty. Podobně se nám proměňují i dějiny. M. Foucault upozorňuje na současnou změnu pojetí
(*) Zknkcná studie psanri v Brnč roku 1980.
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dokumentu v historiografii. Dříve byl bezprostředním svědkem konkrétní události, dnes je brán spíše jako nahodil}7 projev jakýchsi nadosobních závislostí.
Společnost se jeví jako jednotlivci spřažení zákony a předpisy, statuty
a rolemi, což, jak se také leckdy tvrdí, jsou zase jen projevy abstraktních
společenských zákonitosti. Osobni postoje, jednotlivé myšlenky, umělecká díla a lidé sami se mění v pouhá empirická fakta, v doklady
abstraktních závislostí - přírodních, společenských, kulturních. Takto
pohlížejí často lidé na ostatní i na sebe samy: člověk člověku reprezentantem.
Představa empirických faktů spřažených abstraktními závislostmi je
ovšem doprovázena vědomím toho, že zákonitosti jsou známé a neznámé a že těch druhých je a vždy bude nezměrně více. Nutným doplňkem
víry v zákonitost - a v osobním životě to nemůže být nic jiného než víra je zoufalství nad bezbřehostí faktů, které se šíří jako lavina a nezvládnutelně doléhají na člověka. Svět se stává noční můrou. Zlomyslností je, že
jsou to právě teorie, technika a stát, které empirická data neustále produkují. Řízení si vynucuje informace a život v informace proměňuje. Příroda je zaneřáděna průmyslovými odpadky, ale kolik odpadků produkuje
neustále moderní stát a humanitní vědy?
Svět měl podobu člověka, dnes má člověk spíše podobu svých výtvorů, svého vědění. Jestliže Řekové dělili svět na chaos a kosmos, pak nám
se rozpadá na empirii a abstrakci. Dříve život a mýtus splývaly, dnes srůstá život s referováním o životě, s tabulkami a grafy. Ve starých dobách
byli všichni účastníky mystérií, dnes je herci životem předvádění života,
autorovi tvorba, divákovi podívaná ...
Pocifujeme-li neosobnost dnes J e to proto, že před námi vystupuje ve
vyhraněné podobě, a to má také dobrou stránku. Mýty si člověka podřizovaly právě svou blízkostí, nikam se nemohl utéci a nejméně ke své subjektivitě. Moc žádného despoty není srovnatelná s mocí mýtu, proto také
vládci mýty potřebují. A naopak - zaostalost, rustikalita snadno despocii
akceptují.
Folklorní přístup představuje slabší formu mytologického. Místo mýtu
nastupuje pohádka, velké opozice mýtů jsou rozředovány. Totalitní režimy jsou folklorními útvary, pokusy zepičtět moderní joyceovskou a proustovskou skutečnost, jsou projevy retardace a odtud jejich úspěchy. Vše
na folklor převádějí, i literaturu a vědu, samy sebe předkládají jako pohádku a jsou jí. Velká společenská hnutí psychologii neznají, nemají pro
ni místa, znají jen hrdiny a jejich činy. Pohádkové postavy se pohybují
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jako slepci, říká J. V. Propp, od předmětu k předmětu, dnes jsou lidé voděni od plánu k plánu, od výročí k výročí, od usnesení k usnesení^ slepci.
Zda má neosobnost formu blízkou nebo odtažitou, není podstatně.
Není rozhodující, zda jako neosobnost vystupuje mýtus či věda. Polarity
osobnost-neosobnost se vzájemně vymezují a současně si m o h o u vyměňovat místa. Jejich vztahům jsou věnovány další úvahy.
Lineární
organizace
Nejstarší život člověka sleduje archeologie podle jeho výrobků - artefaktů. Každý z artefaktů představuje funkční organizaci materiálu - vezmeme-Ji si sekyru, pak je určena poměrem velikosti, váhy, úhlem ostří a
jeho sklonem, tedy vzájemným uspořádáním jednotlivých částí.
Tak, jak je organizován artefakt, je organizována i jeho výroba. Zatímco organizace artefaktu je synchronní a prostorová, je naopak vytváření
artefaktu jako posloupnost pracovních operací organizací lineární a časovou. Stereotypnímu tvaru artefaktu odpovídá stereotypní činnost jeho výroby, jeho stereotypní používání a stereotypní důsledky jeho užívám. Nejen to, artefaktům a stereotypům musí odpovídat i stereotypní organizace vztahů mezi lidmi a stejně tak stereotypní představy o světě. Artefakt a stereotyp představují jednotu.
Společnost, kultura, představa světa jsou organizovány synchronně a
prostorově, jsou artefakty svého druhu. Rozhodující však je, zejména v
počátcích, lineární stereotyp vytváření, reprodukce a užívání společnosti,
kultury a světa. Odtud nejstarší představy o světě jsou lineární, svět se
činností neustále reprodukuje, obnovuje. Svět se člověku představuje jako stereotypní činnost, a proto si jej prostřednictvím rituálů a mýtů jako
stereotyp představuje a užívá. Díky tomu je svět člověku dělný.
Prostřednictvím nástrojů se svět stává funkční a operativní, je na funkce a operace rozdělován, dá se manipulovat a konstruovat. Je opakovatelný, skladatelný, a tedy i komunikovatelný. Stále se zvětšující specializace
pracovních operací a možností jejich kombinování, nahrazování, doplňování, spojování, navazování činí dostupný svět právě takovým. I společnost
Současně obdobnou cestou postupují myšlení a jazyk. Od jednotlivých pojmů-obrázků synkretického myšlení a bezprostředních označení
k myšlení diskurzívnímu, abstraktním pojmům, k složité syntaxi. Nejen
to, podobně se vytvářejí i jednotky výpovědí - klišé, paremie, motivy, formule. Jistě, myšlení, jazyk a jazykové výpovědi jsou stejně operativní jako nástroje, jsou nástroji, a proto se také jejich jednotky dají kombinovat,
zastupovat, vázat ...
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Předávat se dá jedině pravidelné, opakující se. U zvířat se stereotypy
jednání dědí, člověk si následky stereotypní činnosti předává. V začátcích
se artefakty a stereotypy chovají jako přírodniny. Mění se totiž jako ony
postupně, přirozeným výběrem, mimo lidský záměn Podobně pomalu a
postupně se mění lidské chování, jazyk a lidská organizace stejně jako
mýty, rituály a způsoby zpodobování světa. Jako u každé organizace se
mění nejdříve a nejvíce ty části, které přicházejí do styku s vnějším
prostředím, rychleji se mění ty části, které představují důsledky, zatímco
nositel se mění pomaleji, změna zpráv předchází změnu nositele zpráv média. U vyprávění se mění proto nejdříve jména, pak postavy a nejpomaleji samotná struktura vyprávění. Ke změně struktur)' přichází teprve
tehdy, když jsou vystřídány všechny její možnosti.
Invence spočívá v neobvyklých spojeních, neobvyklých z dosavadního
hlediska a to nutně předpokládá prostor, ve kterém lze spojování provést,
prostor možných spojení. Prostor respektující vzájemné vztahy věcí, prostor nadhledu, nadsituace.
Jednotlivá zvolání, povel, signál jsou případná jako užití klacku, předmětný jazyk je vázán k bezprostřední situaci. Klacek má sice mnohem
větší použití než každý jednotlivý specializovaný nástroj, ale přesto menší
než soubor specializovaných nástrojů. Ten si vymezuje sféru činností a
jejich výsledků mnohem bohatší právě proto, že jednotlivé operace mohou na sebe navazovat A slova se dají vázat obdobně.
Základní formu prvotního spojováni slov představuje chronologické
pořadí podle následnosti jednání osob - příběh. Běžný dohovor je vázán na konkrétní situaci, nepřekračuje ji. Vedle běžných činností a bezprostředních situačních hovorů se však konstituuje další sféra, kterou
jsou vyjádřeni o celých situacích, jejich popisy. Jednotlivá slova mimo
konkrétní situace se předávat nemohou, významy obecných výrazů lze
uchovat a předat jen se situací, která je váže a fixuje tak jejich význam.
Touto situací je vyprávění, samo zase fixované tím, že má přehlednou
dějovou skladbu a že se skládá z kombinací nižších jednotek. Obojí tvoří
nositele (médium) vyprávění, zatímco vyprávění samo je zase médiem
uchovávání slov. Verbální podání informací má především organizační
funkci, podává a předává poznatky, chování a slova. Vytváří se tak druhý
svět - kultura. Ta umožňuje ve svých důsledcích jinou změnu než nezáměrnou, umožňuje invenci.
Na rozdíl od běžného jednání sestávajícího z činů, gest a promluv
musí mýty situaci, ve které se dějí, výslovně vyjádřit a činí to popisem
děje, akce. Tedy jinými prostředky než jsou ty, na které se omezují běžné
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domluvy. Jde tedy o vyjádření souhrnné situace, situace světa. Nejjednodušším způsobem jsou bínární opozice, ty vždy zahrnují vše, v s e j e nahoře nebo dole, mrtvé čí živé, ve dne nebo v noci, tertium non datur. V
tomto černobílém světě je možný jen děj, není subjektivity ani prostředků subjektivnost umožňujících. Zde může člověk vystupovat jako pouhý
aktant, a proto je srovnatelný se všemi ostatními bytostmi. Proto mají v
mýtu zvířata, lidé a bohové společný jazyk. V pravzorech epiky jsou osoby vymezeny jen vztahy danými dějem, jednotlivá možná dosazení splývají v synkretické jednotě a nakonec splývá člověk, svět a jejich
podání v jedno,
Čím dále jdeme do minulosti, je život i jeho zpracování přímočařejší,
rozhodující je následnost a stereotypy jednání. Svět má epickou podobu,
je světem příběhu, akce, cesty. Je příběhem, činem, cestou. Je organizovaný lineárně, nikoli v ploše či prostoru jako obraz. Základním indoevropským mýtem je zápas HromovMdce se Zmijí, boj božského a chtonického, vysokého a nízkého, dobrého a zlého. Hromovládce vítězí,
Zmije zůstává neporažena.
Člověk už tím, že jejich příběh podává, do nčj vstupuje. Ještě ne bezprostředně, ale jeho dějem si klade prostředí, kde je mu žít, svět sváru,
svět dělitelný a rozdělený. V takovém světě jc člověk objektem neosobně
vyjadřovaným. On sám přichází na scénu až později, prostřednictvím
složitějšího děje s více postavami. Jednotli vé činy a postavy jsou jen představiteli dílčích opozic, dalších a dalších opozic, až rigidní dějové schema
sc uvolňuje, od objektivního »muset« se dostáváme k subjektivnímu
»moci«. Zapojením dalších a dalších opozic se buduje svět neomezený
na lineární děj a synkretické osoby-objekty, objekty-osoby; svět už diferencovaný, vícerozměrný, ve kterém se můžeme jako subjekt cítit, chovat
a být vyjadřováni. Opozice se převádějí do nitra postavjimi se subjektivita podává. V nově získaném prostoru dochází k odstupu, ruší se jednota
zobrazeného a zobrazujícího, předváděného a předvedení - posléze může být rituál či mýtus člověku jen předváděn, aniž by on sám se na něm
bezprostředně podílel. Vzniká médium literatury, vzniká umělec a konzument.
Chtonické a nebeské a všechny další opozice mytologického a folklorního podání světa člověka, časté i v literárním podání, se postupně
rozřeďují na opozice abstraktnější, opozice typu racionální-neracionální,
subjektivní-objektivní, normální-nenormální. Ty ke svému odstínění
vyžadují jiné termíny, než které poskytuje člověku jeho »přirozený« svět.
Novými opozicemi je vyjadřován opět svár, ale nyní už díky odborným a
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vědním termínům přenesený do neosobní roviny. Prostředí spojující
Hromovládce se Zmijí přechází poznenáhlu do prostředí popisovaného
mezinárodní soustavou měrných jednotek. Techniky objektivity a subjektivity se rozcházejí, ale společný základ zůstává.
Synchronní
organizace
Tu dobu nazývá K. Jaspers Achsenzeit, je to čas mezi VII. a V. stoletím před Kristem, kdy vystupují Konfucius, Laotse, Buddha, Zaralustra, iónští filosofové a někteří židovští proroci. Zvolna končí doba mýtů,
o lidském konání lze již pojednat bez transcendentálních vzorů. Člověk
se začíná vymaňovat z rodového společenství, ve kterém mel tak pevné
místo, a ztrácí jistoty sdílené se všemi o všem.
Lidská činnost se již nesrovnává s mytickými vzory, samy tyto vzory
přibývají v počtu, složitosti a nesrovnávají se navzájem.. A navíc mýty jako médium organizující a uchovávající nezbytné informace nejsou s to
už nové informace pojmout.
Řekům se otevírá dvojí prostor: jednak vnitřní život po lis, na jejíž
správě se podílejí všichni, a současně zeměpisný prostor jejich obchodní
činnosti. Obojí znamená neustálý příliv nových a nových informací, a tedy i nutnost jejich pořádání, srovnávání a vyhodnocování. Zeus, původně
autokrat, se stává Aischylovi »bohem porad a dohody«. Novým médiem
pro zpracovávání informací se stává věda. Vztahy mezi lidmi se již nepodřizují mytickým vzorům, jsou více než kdy jindy odvislé od schopností individua. Ekonomie našla své vlastní měřítko, jak praví Hérakleitos: »Zlato se mění ve zboží a zboží ve zlato«, podle řeckého úsloví ze 7.
století »člověk jsou peníze«. Poezie, tanec, hudba, výtvarná umění se
začínají emancipovat od kultovních účelů a krása sc stává autonomní
hodnotou. Nejprve se rituálu účastní všichni, později je už zapotřebí komentátora, který předváděný děj uvozuje a vykládá (exégé/és), až nakonec je vytvořeno drama, které výklad nepotřebuje, protože je svým
vlastním výkladem. Vznikem diváka se dílo osamostatňuje v uzavřený
celek. Stejně tak se vyvažují z transcendentální závislosti etická měřítka,
aby nakonec se začlo uvažovat o dobru vůbec. Zatímco dříve většina
prožitků navazovala na rituál, váží se nyní prožitky na nová média a jako
ony jsou stále více indivudálnější a diferencovanější.
Vznikají média divadla, literatury, člověk se postupně rozčleňuje na
autora, diváka a herce, dílo se odděluje od člověka a to vše si vymezuje
nový prostor vzájemného působení. Rituál a mýtus se nemusely na skutečnost odkazovat, ony jí byly. Nesakrální epická podání se na ní odkazo519

vat musí, a to na zkušenost nejprostší, vše se vysvětluje zprvu dějem a v
dějí, odkazem na nejjednodušší lidské situace. Později se přibírají k vysvětlení vnější charakteristiky, typy a charaktery. Počet možných dosazení do děje se tím zmenšuje, vytváří se odstup autora i čtenáře od zobrazovaného, a tím se také konkretizuje čas a prostor.
Člověk si sebe začíná v literatuře objevovat skrze druhé, přes charakteristiky a charaktery druhých. Začíná objevovat to, čemu dříve jako samozřejmému nevěnoval pozornost, nejméně u sebe. Sám v sobě objevuje rysy jiných a naopak. Nejen to, ozřejmují se mu i situace, věci,
prostředí, vztahy. Literatura má smysl nejen v tom, že osoby a věci podává, ale především ve způsobu, kterým je podává. Ten je potom použitelný i nelíterárně v osobním vidění a sdělování.
Zatímco epika je organizována lineárně, lyrika směřuje k synchronnímu podání. To je především umožněno poetickou organizací textu.
Místo příběhu, který je vzat zvnějšku a který vyprávění uspořádává, jsou
v případě lyriky pořádajícími schematismy verš, rytmus, intonace, rým a
další. Příběh je zal ožen na kauzalitě a finalitě, a to v jejích praktickém pojetí: úmysl, čin, následek. Jakmile proto opustíme příběh,, zbavujeme se i
těchto organizujících vztahů. Pak mezi výrazy uspořádanými formální
poetickou konstrukcí nastupují všechny myslitelné vztahy a jejich výběr
je omezován jen interpretačními možnostmi a konkrétní interpretací. Tomu je navíc napomáháno mnohoznačností termínů a nepřímým pojmenováním,
V epice vše vede ke konci a konec vše nakonec zpětně osvětluje. Ne
tak v lyrice, zde všechny části působí víceméně současně, tak jako v obraze. Současně je lyrika subjektivní', a to právě proto, že se člověk se svou
interpretací identifikuje. Vytváří ,se rovnice mezi subjektem, který takto
svět prožívá, a mezi světem, který subjektu odpovídá. Použijeme-li potom prostředky poezie a lyriky jinde, pak i tam těmito prostředky vnášíme prostorovost, subjektivnost, autonomnost, synchronnost, simultánnost a takový svět je nám pak poetický.
Srovnávat a analyzovat je možno však jen to, co můžeme postavit
vedle sebe, jinak řečeno to, co je synchronně uspořádáno. Analýza si
vyžaduje prostor analýzy, prostor, ve kterém mohou být vzájemné vztahy
uvažovaných předmětů vyšetřovány, a vnější podmínky takovéhoto prostoru zajišťuje až písemný záznam. Ten umožňuje vracet se, srovnávat,
kombinovat, zkoumat vazby. Odpovídá-li ústnímu podání lineární prostor děje a konkrétnosti, pak písemný záznam nese s sebou model synchronního světa, svět obrazu, lyriky, literatury a pojmových univerz.
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Písemný záznam dovoluje přenášet individuální odchylky od konsenzu, i
zcela odchylná mínění. Společnost s literaturou je společností odchylných, v ní mohu sdělovat sám sebe prostřednictvím písma, aniž bych byl
vázán souhlasem druhých. Slova se osamostatňuji obcházejí každého i
společnost. Tvoří synchronní univerzum a teprve v něm mohu formulovat sám sebe, srovnávat se s vlastním vyjádřením, mohu být individuem
a to právě tou měrou, v jaké beru účast na nadosobním univerzu slov,
psychiky, lidí. I společnost sama se stává literární, spravedlnost už není fixována zvykovým právem, ale abstraktnějšími zákoníky, moc státu se
rozšiřuje sdělováním jeho moci, místo rétoriky a osobního přesvědčování
občanů nastupuje plejáda mechanických médií ovlivňování. I společnost
nachází nad sebou nakonec abstraktní univerzum abstraktních společenských zákonitostí a tváří se pak podle nich.
Univerzum člověka
Lidské bylo to, co bylo mýtem obsáhnutelno. Tehdejší lidské univerzum tvoří seznam všech do mýtů dosaditelných aktantů, člověka i jeho
totemu. S přechodem k pouhé epice a k folkloru se specializují i aktanti,
až nakonec je do příběhu dosaditelný už jen člověk. Ale jedině za cenu
toho, že sem není dosaditelný člověk každý - konkrétnímu příběhu odpovídají konkrétní lidé, zatímco do jednoduchého mýtu se vešli všichni a
najednou, a tedy i celý jedinec. Každé specifikum omezuje, každé určení
věku, pohlaví, osobních charakteristik, charakteru, motivů si vymezuje
svého nositele a odmítá jiné. Z mytologického lidského univerza sestávajícího z celých postav se tvoří univerza stále početnější, až nakonec
osobnostní vazba jednotlivých vlastností se rozkládá a lidské univerzum
se stává souborem už jen lidských atributů. Je proto univerzem jednotkovým, stavebnicovitým a skládatelným a jedinci se v něm shledávřyí, skládají a staví. Univerzum složené ze slov a s jazykem srovnatelné. Zmizely
primitivní formy antropomorfismu, ve kterých splývá člověk a svět za cenu toho, že lidské univerzum se odosobnilo.
To, co se dá dále předávat a na čem lze zprávy podávat, je neosobnost. Právě odosobněním svého univerza dostává člověk možnost být individuální vzhledem k něčemu a současně získává prostředek k vyjadřování individuálnosti. Možnost se vytvářet odstupem a nesouhlasem.
Shledávat se se sebou v čase, v jiných, ve složkách a hlubinách své osobnosti. Člověk vystupuje z chóru a stává se hercem, jedním z herců, hercem určeným jinými herci. Svět sám se stává divadlem, představením,
představením sebe. Čím je člověk individuálnější, subjektivnější, nezá521

vislejší, je mu tím současně zbytek světa obecnější, objektivnější, nezávislý.
Až velmi pozdě se podání lidského jednání doplňuje o psychologickou motivaci a ještě později se podává samotná psychika. Osobní psýché jednotlivce je v začátcích lidstva úzce spojená s aktanty a dějem, se
stereotypním jednáním a právě tak se mu jeví i jeho společenství. A. Kardiner dovozuje, že osobnost jedince, zvláště v počátcích, je variací základní struktury osobnosti danou kulturou a M. Meadová tvrdí, že sama
kultura má osobnostní rysy. L. S. Vygotskij pojímá psychologii jedince jako internalizaci společnosti. Proto si lidé jako variace jednoho média mohou navzájem rozumět, mohou si být zprávou. Vzor společnosti se jedinci ovšem jeví v podobě posloupností činů, stereotypů, archetypů, a proto
i on sám sebe takto pojímá a jeho psychika se tornu podřizuje. »V primitivní společnosti, kde j e člověk ještě nediferencován, je sttejně prosté, přímé a jednolité i svědomí a vědomí a postrádá proto hloubky a citovosti
(...) Mělkost jeho vědomí se projevuje v tom, jak prostá je jeho disociace,
jak snadno může být jeho psýché uvedena v hysterii, jak vysoký je stupeň
jeho citlivosti a jak jeho emocionální reakce jsou rázu všechno nebo nic«,
uvádí C. Caudwell.
Stejnou měrou, jakou člověk své nitro objevuje,, je buduje. Budovat je
lze jen jeho vyjádřením a je tedy odvislé od vyjadřovacích prostředků.
Čiověk je neoddělitelný od své vize. Jedním z médií, a to převažujícím,
kterým své nitro podává, je literatura. Jakmile ta počíná líčit psychiku,
pak podává v běžných rozhovorech jinak nesdělovanou osobní zkušenost
a stanovuje prostředky jejího podání. Člověk se začíná vidět prostředky
literatury daleko více, artikuluje se jimi, opakuje, srovnává a sděluje. Posléze nahromaděným prostředkům podání psýché se vytváří jakési nadosobní psychouniverzum postojů, nálad, emocí atd., jakási multischizofrenita, na které se každý jedinec už jen zčásti podílí - tak, jak se každý jedinec podílí jen na části bohatství svého rodného jazyka. Zde se otevíráme
do budoucna, představujícího se jako celek všeho. V tomto psychouniverzu máme proto nejvetsi šanci potkat se s druhými, představuje totiž
zdvojení nevědomého lidství, kolektivního nevědomí. Neboť jakmile se
obrátíme introspekcí do vlastního nitra, v tom okamžiku dochází k našemu zdvojení na pozorovaného a pozorujícího, a protože prostředky, kterými se popisujeme, jsou opět vnější, rozdělujeme se stejnou měrou na
podávaného a podávajícího. Podáváme se j istým způsobem a sami se jím
stáváme. Začleňujeme se do prostoru psychouniverza, zacházíme se sebou a opět se rozdělujeme na autora, herce a diváka.
522

Právě protože vědomí dvojnosti, dualistický stav vznikají konstitucí
problematických stavů, je současně prostředkem jejich řešení, pokládá jej
C. G. Jung za příznak dospělosti, stav, ve kterém »jedinec je postaven
před nutnost, aby poznal a přijal to jiné, to cizí právě tak jako svůj život a
jako své také já«, kdy teprve »dospělý člověk může být sám sobě pochybným, a proto se může stát také nejednotným sám se sebou«.
Médium no rm a lity
Je-li společnost více diferencovaná, s mnoha médii, je-li spojena četnými svazky s ostatním světem, pak se musí jevit jedinci jako proměnná,
neuchopitelná,, amorfní. Před námi se rozprostírá nejen bezprostřední
svět lidských vztahů, ale také pro jedince už nezvládnutelný svět vědění a
umění.
Člověk se v této bezbřehé mnohosti orientuje prostřednictvím výuky
- školou,, bloky učiva, kompendii, učebnicemi.. Ty představují médium
vědění, jsou prostředky jeho výběru, hodnocení a. organizování, jimi získává člověk kvalifikaci a díky jí zase odpovídající společenské postavení.
Proměnný současný stav světa, každodenní nesčíslné množství informací si vyžaduje orientaci a zpřehlednění. Hlavním médiem se zde stává
komentář. Historikové jsou komentátory minulosti, škola komentuje vědění a noviny současnost Co je médiem média komentáře? Komentář je
ve službách prostřednosti, ta j e jednotícím prvkem společnosti, ji potřebujeme, abychom mohli žít bez neustálých nárazů. Prostřednosti jsou
konvenční vztahy, běžné jistoty, obvyklý chod světa. Prostřednosti je to,
k čemu zaujímáme neosobní vztah a co nám však na druhé straně
umožňuje osobní cíle, subjektivní prožívání. Jistě ne všem, mnozí se s ní
zcela ztotožní; sami prostřednost a nevědomost tvoří. L. N. Tolstoj si jednoho dne nemůže vzpomenout, zda toho rána utíral prach, zda prováděl
tuto obvyklou, rutinní, nevědomou činnost. A pocítí hrůzu nad tím, že i
celý život lze prožít nevědomě.
Prostřednost j e prostřednosti proLo, že je opakována, že se vždy a znovu reprodukuje,, že je předmětem učitelova a komentátorova podání.
Úlohou komentátora je prostřednost formulovat, stejně jako autora televizních seriálů. Komentáře nahrazují vzory chování, jsou návody. Radí,
nad čím se vzrušovat, jaké mít city. Neustále snují falešnou konkrétní
realitu. Na komentářích se podílíme všichni, každý jsme jinak prostřední,
na každého jednou dojde. Komentáři jsou i řeči v hospodě, na ulici, v
práci - výroba porozumění na základě prostřednosti. Komentuje se vše,
vše se poměřuje prostřednosti, všude se ona hledá. Jak snadno a rychle
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se komunikuje pomocí folklorních schémat a banalit, co věcí se jimi a jen
jimi stává jasnými. Zde není výrazů pro pochyby.
Komentátoři sami jsou jen o stupínek výše. Nemýlí se, protože se ani
mýlit nemohou, jejich sloh a jejich schemata jim to nedovolují. Tajemství jejich práce je v tom, že říkají to, co každý ví, ale říkají to vkusně,
inteligentně a citlivě, a právě tím přesvědčují čtenáře o jeho osobních
kvalitách, Rozumí sí a je jim rozuměno. Udivující je rychlost, se kterou
dokáží zařadit vše nové pod stará schemata. Protože ta mají už něco za
sebou, zaručují jistou serioznost. Pak tím, že nové věci chválí, je současně
absorbují a ani ne tak ve prospěch věcí starých jako spíše starých schémat.
Čtenáři detektivek vychutnávají konkrétní děj, ale ve skutečnosti jsou
detektivky čteny pro svou formu, velmi uniformní formu. A co jsou nakonec noviny než detektivka na pokračování? Podobně je na komentářích nejdůležitější forma, nikoli obsah. Každý komentář stejně jako
slohové cvičení, učební hodina, jednoduchá pracovní operace má úvod,
stať a závěr, tedy přesně to, čeho jinak se v životě nedostává. Právě tímto
způsobem podání stejně jako dalšími rétorickými figurami podává jistou
zprávu, zprávu o tom, že nakonec je všechno dobré, předvídatelné, že
realita odpovídá našemu rozumu, že se to zvládne. Happyendová forma
komentářů odpovídá vědomému, cílově zaměřenému lidskému jednání
nebo lidskému jednání dokonale podřízenému lineárním formám totality - rodinné, rodové, společenské i transcendentální. Každé mechanické,
fabrické lineární činnosti. Proto chtějí lidé komentáře slyšet, proto jsou
psány. Jejich forma odpovídá obecné formě racionality. Vybírá fakta vyhovující své předloze, to už je vlastností médií všech.
Komentář je žánr, který navazuje na literaturu i na folklor. Jako mechanická forma pořádání informací představuje podobně jako folklor
kombinace motivů a jej ich obměny. Pokud vznikají folklor a literatura nikoli jen obměnou a kombinací, pak jsou individuálními díly a jsou doprovázeny pochybami a trýzní. Jakmile jsou jejich výsledky už jen předávány, pak se díla a jimi předávané emoce už jen konzumují. Díky komentáři se i my stáváme folklorními, mechanickými, rozředěnými, vysvětlenými, vzniká schizofrenie života veřejně-novinového a života literárněsubjektivního, Folklorně-komentátorsky nežijí jen hospodští povaleči, ale
i všichni ti, kteří nevsadili na svou osobou, a ti, kteří zaujímají v soukromí nebo za peníze zasvěcená a kritická stanoviska.
Ztratime-lt mytické, transcendentální vzory, musíme se rozhodovat
na vlastní odpovědnost přiměřeně situaci, podmínkám. Podmínky - to
jsou ti druzí. J. P. Sartre je označí za peklo. V neosobní podobě se podá524

vají jako hodnoty, ideály, normy, standartní situace, kvalifikace, folklor,
konzum. Řešit normálně své problémy zmanená je řešit tak, jak by je
řešili druzi, tedy neosobně. Psychoanalytik vysvětluje pacientu, proč řeší
své problémy nestandartně, a radí mu, jak je řešit neosobně - na základě
jeho osobního charakteru. Nedivme se pak, že psychoanalytikové volí\jí o
půlnoci svým pacientům a pláčí.
I normalita je dnes fluxní, nedrží se strnulých vzorů. Připomíná volný
trh, teprve na základě akcí a reakcí druhých se zpětně ukáže výsledek
každého jednotlivého počinu a přitom, kam se vlastně celý trh řítí, ví Bůh.
Rozumný vypočítavec může sice těžit na účet normality, ale jen pokud ji
naruší málo a jen pro sebe. Ale nakonec stejně, jak říká G. Vladimov,
»bezbarvý je na tahu a vyhraje«.
Každý osobně se stále více stává podílníkem neosobních vztahů,
vybírá š i j e a vstupuje do trhu. Zabstraktňuje se svými společenskými rolemi, prodává se, alespoň dílčí částí. V mezním případě, ostatně velmi častém, prodává se celý, aby si za výtěžek mohl koupit sebe v prefabrikované konzumní podobě. Sám konzum je ovšem ke svobodě nutný, jím se
totiž podílím na práci ostatních, je tím, co nás spojuje s jinými, právě
neosobní vztahy tvoří společnost a dávají nám vnější možnosti k individualizaci. Možnost, která se rovná možnosti daných specializací a
kooperací.
Neosobní vztahy jako projev konzumu či konzum produkující neosobní vztahy - to jsou podmínky k vnější společenské komunikaci. 1 konzum tvoří podložku toho, na čem se vyjadřujeme, je tím, co se už říkat
nemusí. Je cizostí umožňující soukromí, subjektivitu. Vymezuje naše
možnosti, ale jen negativně, poskytuje svobodu pociťovanou, jen když
chybí, ale podstatu svobody netvořící. Je mechanickým prostorem svobody výběru, svobody odvozené, neosobní. Je důsledkem trhu, protože
je možno si uspokojení kupovat a kupováním vyžadovat.
Společnost může sama sebe transcendovat, a to tím, že se bere jako
vzor. Racionálnost, reálnost a normalita splývají v jedno, všechna vybočení nad papírové normy se ukazují díky represivním opatřením jako
nereálná, neracionálnL Představy o společnosti jsou povyšovány na pravou skutečnost, společnost je odvozována z představ o společnosti. Postoj vládnoucích (ale také i revolucionářů) ztotožňující řízení společnosti
se společností samou je postojem sdíleným se slabomyslnými a dětmi těm také nelze rozlišit konání od účinku.
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Individuální
Aby sí člověk rozuměl, aby rozuměl čemukoli, musí předmět vysvětlení k něčemu vztáhnout, vysvětlovat něčím. Mýty mu takové jednoznačné vysvětlení podávaly, bylo k čemu se vztahovat. Jsem-li se svým
vyjádřením, vzorem, projekcí srozuměn, pak se s ním ztotožňuji,, nedělá
mi problémy J s e m v něm jako ryba ve vodě. Nejsem-Ii naopak s ním srozuměn, znamená to, že mé já a projekce mého já sí neodpovídají, nejsem
si proto vysvětlitelný, nerozumím sí a tento stav prožívám jako trýzeň.
Nietzscheova otázka »pro koho je pravda« je vyjádřením pocitu nedostatečnosti obecných tvrzení a čehokoli, k čemu se neúspěšně vztahuji.
Zrušit trýzeň je možno jedině rozuměním sobě, tedy konstrukcí světa
harmonického se mnou nebo vlastním přizpůsobením. Ale jen blázen si
snuje svůj vlastní svět, jen on v něm pak je a jen on sám si jej sděluje. Nové vyjádření musí ve skutečnosti úzce navazovat na staré, být na něm postaveno, musí je v sobě objímat - to proto, že nové je tu proto, aby řešilo
problémy starého, a musí je tedy v sobě zahrnovat. Staré vyjádření se
nám jeví obvykle jako nedostatečné vyjadřování jiných, protože se zprvu
nutně musíme o sobě vyjadřovat prostředky jiných, vidět se očima druhých. Kritika starého vyjadřování je kritikou - a každá kritika je komunikací - jiných. Proto i ti musí být do nového vyjádření zahrnuti.
Okamžikem, kdy se jedinec postaví mimo rámec běžných vztahů, se
vyděluje tou částí své osobnosti, kterou do rozhodnutí vsadil, a teprve tak
se jako vlastní individuum projevuje. Individualita není dána specializací
a spoluprací, trubci, dělnice a královna nejsou individua. Nové a individuální je jen to, co se dříve neopakovalo. Předpokladem individuálnosti
je ne-rozumční, a to nejen mezi jedincem a společností, ale především
ne-rozumení sobě samému, nedostatek odpovídající poetiky, výrazů, neschopnost Formulovat a vyjádřit se a současně překonávání této afasie.
Počátkem je pocit nedostatečnosti, trýzeň, a ta se rovná nerozumění a nevyjádření. Nejprve je žít v nejistotě.
To vše platí nejen o jednotlivých lidech, ale i o skupinách, se kterými
se jednotlivci identifikují, platí to o médiích, kulturách a společnostech.
Společnost s písmem, literární je nutně společností odchylných mínění,
problémy se osamostatňují, obcházejí každého. Moderní společnost a
její literatura pociťují svou vlastní nedostatečnost právě proto, že mají
možnost se srovnávat se svým vlastním vyjádřením, s vyjadřováním o
sobě.
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Zpráva a médium
Shrňme si předchozí poznámky v obecnější formě prostřednictvím
modelu vztahu média a zprávy. Zpráva je pojem relativní, protože vždy
předpokládá příjemce určujícího, co pro něj zprávou je. Lze ji označit za
stav nepředvídaný, za to, co se odlišuje od běžného stavu, na který není
zapotřebí reagovat. Žába mnoho nevidí, její oko registruje především vertikální pohyby. Na ně reaguje skokem do vody, protože mohou signalizovat čápa - nikdo jiný se o žáby nezajímá. Médium zprávy nazveme onen
neutrální stav,, jehož modifikace jsou zprávou.
Obvykle panuje mlčenlivá dohoda o médiu, o stavu normálnosti. Tělo
nás informuje o nemoci, nikoli o zdraví. Co je zdraví, všichni cítíme, ale
jak je vymezit jinak než jako nepřítomnost nemoci? Zprávou jsou tedy
varianty nějakého invariantu. Přitom se vlastně o invariantu samotném
nic nedovíme, zůstává pro nás černou skříňkou. Médium-invariant lze
ozřejmit jedině tehdy, je-li ono samo zprávou jiného média. Dáme-li
však za pravdu B. Maiinowskému, shledávajícímu základy kultury ve fyziologických funkcích, pak vše ostatní jsou jen informace o informacích,
kde média a zprávy si navzájem střídají místa. Naopak to, co za zprávy
pro nás pokládáme, si určuje své médium, které může zůstat skryto a pravidelně skryto zůstává. Literární dílo - z hlediska autora - lze pojímat
jako prostředek, který podávanými zprávami si vytváří svůj substrátmédium. O něm pravidelně autor sám neví nic víc, než že je či není tím,
co vyjádřit chtěl; je to ono nevyslovitelné, které se slovy jen ohraničuje.
Jazykem referujeme o změnách nějakého média a chceme-li zkoumat
i toto médium, pak musíme vycházet z média dalšího, které tvoří jakýsi
referenční bod. Jimi jsou zejména jednotlivá pojmová univerza vědních
oborů a také jistým způsobem univerzum literatury. Vedle dokonale
neosobních univerz exaktních věd existují i polouniverza zejména oborů humanitních, kde přesné vztahy jsou nahrazovány výčtem mínění.
Přístup do univerz vědních oborů je zprostředkováván školou a povoláním, ty už adepta poučí, co se říkat nemusí, musí, má., Především to, co
se říkat nemusí, tj. to, co je vzhledem k nějakému problému neproblematické, neutrální, ale co jej současně spojuje se zbytkem univerza. T o je
situace podstatně odlišná od univerza literatury, protože vzhledem k jednotlivci žádné její univerzum neexistuje, je jen to, co on četl. A protože
literatura pojednává o životě člověka, přistupují k tomu všechny jeho
osobní zkušenosti. Ze čteného si tvoří jakousi normu literatury, neustále
korigovanou, na jejímž základě pak hodnotí jako nové (obsahově, esteticky) to, co se od jeho normy odchyluje. Zde je médiem norma. Norma
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může být vytvářena i společensky, kdy je něco veřejně za kánon prohlašováno - školou, kritikou. Zde se stýkají kategorie vzoru, normality,
normy, přirozenosti, prostřednosti.
Úlohy se však mohou obracet. Jestliže na nás doléhají nezvládnutelné
informace amorfně a chaoticky, pak pokládáme za zprávu něco pravidelně se opakujícího, na co přenášíme naši touhu po klidu a jistotě. Podobně naše předky uspokojovala pravidelnost a normativnost archetypů, podobně se ve stresu utíkáme k archetypickým vzorům jednání. Médium a
zpráva si neustále vyměňují místa, místa pohledů se střídají. Tak je tomu
dnes, zatímco dříve médií bylo méně a všechna byla podřízena transcendentálnírnu vzoru. Nemáme-li jej, pak se nám vše jeví jako věci a jejich
vztahy, zprávy a média, empirická fakta a závislosti. A to jsou kategorie
záměnné a relativní, o mnoha úrovních.
Správa obce
Člověk je vlastní projekcí a to vnějšně znamená, že je i tím, co se o
něm vypovídá a jak se vypovídá. Je i tím, jak je s ním zacházeno, je i
předmětem. Člověk má tolik sociálních osobností, říká W. James, kolik
je lidí, se kterými přichází do styku. Je viděn a j e zobrazován, j e poměřován a hodnocen podle jistých norem, je vyjadřován jistými prostředky, a
ty tvoří obykle jistou soustavu. Stejně tak nahlíží on sám na sebe a sebe
formuluje. Vždy je k něčemu vztahován a vztahuje se. K čemu?
Leckdy máme představu o jakési vědě an sich, ta by nás měla popsat,
zhodnotit, oznámit jak, proč, nač. Máme touhu poměřovat se s ideály,
ale současně to znamená se ze společnosti vyřadit, tak jak se z ní vyřazuje
soudce. Nemusí to být jen ideály mravní, ale také ideální abstrakce ekonomické, politické, sociální ... Bída je v tom, že právě takto je s námi manipulováno, že jsme předměty horizontálních a makroskopických soustav ekonomie, politiky, vědy na jedné straně a fízlování, hlášení, výzkumů a komentářů na druhé.
Nehledejme však zdroj abstrakcí jen v abstrakcích. Tak lidská práva
nemají jen původ v dějinách idejí, třebas v odvozené formě JefFersonova
prohlášení, ale spíše v Rousseauově sentimentalitě a trapnostech jeho
osobního života, v trapnostech, které se Voltairovi s dobrým vychováním
stát nemohly a ani je nemohl pocítit. Lidská práva, pokud nejsou východisky k novým projekcím a pochybám, nemají smysl, stejně jako nemají
smysl pro celou jednu třetinu lidstva, totiž děti. Formulace lidských práv
předpokládají už prostor, který mají ohraničit, a ten nemůže mít původ v
neosobních vztazích, všeobecných přístupech a v abstraktním vyjádření.
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Nespokojenost je vždy pociťována subjektivně, v osobní projekci, a navíc
subjektivní vyjádření nespokojenosti bylo i geneticky první. Muselo předcházet obecně uznávané formy nespokojenosti, abstraktně vyjadřované
nespokojenosti, která tak zase odpovídá neosobní společnosti. Nesestoupíme-Ii až k subjektivitě radikálně a důsledně, nepochopíme z lidských práv nic, ani nic z jejich historie. A na nic nám nebudou. Jde o
hledání prostředků subjektivity a individuality, o vydělení a ne o sledováni jejich odvozených vyjádřeni. Byl to R Nietzsche, který klasickým filologům ukázal, čeho je vlastně vnějšně harmonická tvář antiky projekci.
Vyjadřováni odpovídá našemu konání, a proto komentářům odpovídá
právě nekonání, odstup, strach. Vyjadřování musí odpovídat autenticitě,
způsobu zvolenému osobně, způsobu umožňujícímu realizovat osobitost, nikoli neosobni modely. To, co potřebujeme, je vědění o nás a pro
nás. Je to vědění pro převážnou část společnosti, zvláště v totalitním státě, kde jsou lidé vůči moci nivelizováni svou bezmocností. Naprostá
většina je zde nespokojena, byť jen paušálně. Nespokojenost není dána
nesouhlasem s jednotlivými fakty, ale nesouhlasem s celkem, s představou celku. Každý však reaguje jako celistvá osoba, se zásadním přístupem, v jeho osobě se vše soustřeďuje, a proto je důležité vědět, jak se vše
soustřeďuje, jaký je svět jedince, jaký je svět pro něj, Individuum je filtrem pro informace, to ši je vybírá, určuje. Není však filtr Dostojievského
mohutnější i jemnější než filtr jednotlivého sociologa? K čemu jsou induktivní vědomosti o společnosti platné, co radí činit? Co indukcí potřebujeme vědět, v co jí doufáme? Vše probíhá bezprostředně mnou,
osobní zkušenost je rozhodující. Nemám k dispozici data hlášení, rozborů, analýz. Svět jednotlivce není světem empirické sociologie. O každodenním životě není vědy, na něj vztahuje Aristoteles rétoriku, jejíž obor
»není omezen za zvláštní rod předmětů«. Jiná je politika tam, kde jsou
občané bráni za individua, jiná tam, kde jsou prvky společenských skupin. Jiná je politika osobnostní a současně globální, politika vycházející
ze subjektu a ne z dílčích všeobecných zájmů. Politika, která prochází
mnou jako živou bytostí,, n ě j a k o objektem paragrafů nebo sčítání obyvatelstva. Nesvěřitelná odborníkům, nezadatelná. L, Vaculík mluvil o politicích, kteří se jimi stali z nasrání; existují politikové definovatelní opakem.
Mějme radost, že se nelze v totalitním státě politice věnovat neosobně, že jí musíme proměňovat svůj život, že není nezávadnou činností
nebo dokonce zaměstnáním. Že politický, etický a estetický postoj splývají, že politika j e úzce spjata s osudem a osobností. Že je indivi duální a
že záleží na osobním rozhodnutí. Že se za ni tvrdě platí. Vím, že bez529

prostředně mohu změnit málo nebo vůbec nic a dokonce, že se nikdy nemusí nic změnit, snad jen k horšímu, a přesto se musím chovat tak, jak se
sám rozhodnu. Na osobní odpovědnost. Nepotřebuji úspěch.
Ohlížet se na vnější hodnocení je více než zbytečné. Ale já sám jsem
vždy podílníkem normality, všeobecnosti, prostřednosti a prostředečnosti, komentářů, folkloru a konzumu,, všeho, z čeho sestává každodenní
všední život sdílený s ostatními. Nemohu se toho vzdát zcela, ale musím
si být toho vědom, nesmí se mí stát klecí. To, že taková politika přechází
přes individuum, není subjektívismem, protože současně prochází celým
světem individua. Jde o to, aby tento svět byl co nejširší, aby navazoval
na světy ostatních právě v tom, jak oni je prožívají osobně, a byl proto
ostatním sdělitelný. Znamená to otevření světu, otevření druhým. To, co
je rozhodující, je dohovor, vzájemné vztahy, vyrovnávání, nikoli manipulace nebo likvidace protivníka. Svět moderní literatury, nikoli svět mýtů,
do kterého počítejme i ideály 19. století, které se staly mýty století dvacátého. Z nich si vezměme naučení, že Hromovládce nad Zmijí nezvítězil
nikdy s konečnou platností a že si místa střídají - mnohdy se Zmije stává
nebeskou mocností ...

Články

IVA

KOTULA

(Brno) {*)
ARIZONA
Obrázky z cest

Na severovýchodě Arizony je jedna z mnoha rezervací pro Indiány, v
níž žije osm tisíc Hoppiů a několik desítek tisíc Navajů. Sídliště Hoppiů
jsou vysoko položená v horách a vypadají na dálku jako strašidelné hrady. Tvoří jakousi enklávu uprostřed rezervace Navajů, neboť svět je i v
Arizoně promísen. Hoppiové se živí chovem ovcí a koz i pěstováním několika málo zemědělských plodin, kupříkladu kukuřice a fazolí. To
všechno jim stačí k velice skromné obživě, jež však plně vyhovuje jejich
životním zásadám: ty jsou naprostým protikladem toho, co spotřební
svět považuje za ideál soudobé civilizace.
(*) Vychází bez včelo mí autora.
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Hoppiové putovali více než tisíc let, než nalezli místa, která jim prostými životními podmínkami vyhovují. Umínili si žít v souladu s neporušenou přírodou a jen velice těžko se přizpůsobují životu mezi bílými.
Nejenže nesnášejí jejich ohlupující pracovní rytmus, ale především tu
zvláštní směsici chování, míchající nadřazenost s nejistotou. Ve svých
hliněných chalupách-koganech i jinde u ohňů se scházejí kolem svých
moudrých starších a rokují o bílých mužích. A jejich světě. Jsou dobře informováni o všech problémech: a odmítají většinu z vymožeností civilizace. Ano, nepřeji si např. ani zavedení elektřiny a vodovodu.
Navzdory tomu, že v jejich zemi lze nalézt kaňony, do kterých po celý rok nikdo nevkročí a kde příroda žije v nedotčeném stavu včetně čirého vzduchu, ticha a nebojácných zvířat, normalizovaný svět těch druhých tvrdošíjně doráží na brány jejich - jen paragrafy - chráněné a ohraničené rezervace. Ale Hoppiové považují současnou krizi i zhoubné důsledky znečišťování přírody za počátek konce znormaiizovaného bílého
muže - vyznavače materiální hojnosti - a věří, že přijde Čas, kdy přijde
ke cti jejich styl života. Druzí pak objeví tu netušenou sílu - neboť oni sami nemají strach ani z hladu, ani z jiných ekonomických útrap a jsou
schopni si vypěstovat vše, co ke svému skromnému životu potřebují.
V Čechách se při riskantní životní volbě říká: Hop nebo trop. A ti
čeští Hop-piové, kteří se o to hop vytrvale pokoušejí, mají svcho (indiánského) mluvčího: ten odmítá uznat jejich společenství za ghetto. Považuje je spise za rezervaci, s přirozenými i nepřirozenými hranicemi,
neboť svět je promíchán i uprostřed české společnosti vyznavačů materiální hojnosti; k vyjádření svého postoje se spokojí někdy s dvěma tisíci
slov, jindy o tom napíše knihu. Delší a pravdivou až do narušených kostí,
neboť kdysi byl skutečným rudým mužem, tím, který používá kosti druhých za vábničku. Takto popisuje své první prohlédnutí (Český snář, Ed.
Petlice, od str. 355): »Jednou za horkého letního odpoledne v neděli,
kdy nad Skalistými horami, Arizonou, v údolí Little Riveru leželo dosud
vlhké ticho, nalíčil jsem se ve své skrýši, navěsil na sebe všecku strfij, to
jest luk, toulec šípů, kol pasu několik smyček provazu, za paseni nůž, na
hlavě čelenku, v levé ruce wahgun, v pravé oštěp a chtěl jsem jenom
sám, jako osamělý Indián, mlčící, tichý, vytrvalý a rychlý projít celé
území a ujistit se tak, že je mám. Měl jsem přetnout otevřenou silnici a za
ní splynout opět se stromovím. Právě když jsem vstoupil na bílou, do šlapek pálící cestu a uběhl po ní kousek, vynořily se ze zatáčky proti mně
dvě postavy. Byli to dva starci z Návojné či Nedašova, kteří se s velkým
zpožděním vraceli z dopolední mše. První moje myšlenka byla obrátit se
a utéci nebo uhnout do obilí a dřepnout si v něm. To přeci nešlo! Cítil
jsem však také, že nedokážu klusat prostě dál proti oběma těm starým
lidem, protože jaké je to setkání?
Rozhodl jsem se stoupnout ke kmeni jabloně (Panenské české), opřít
se o něj volně, pevně a bystře sledovat oba podivné bělochy, nechat je
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přejít kolem a hrdě mlčet. To jsem udělal. Uvědomoval jsem si, že jsem
už dost veliký, abyeh se přihlásil, že jsem Indián. Tichou, škobrtavou a
přece vytrvalou chůzi kráčeli blíž, jejich okuté hole křesaly do kamení
cesty. Když mě uviděli, přestali spolu mluvit a jenom zaostřili ze stínu
černých klobouků zrak na mne. Chtělo se mi uitéci, ale teď už to bylo nemožné. Oba Tarahúni - dědmákůrn z horních dědin nadávalo se Tarahuni - směšnou hopkavou chůzí na tenkých nožkách ohnutých do O
přicupali polotiše ke mně. Na nohou totiž měli houněné bílé papuče s
červenou lemůvkou, oděni byli v houněných bílých nohavicích červeně
lemovaných, z vyšívané fialové vesty trčely jim seprané rukávy režných
košil, svázaných pod krkeni na šňůrku.
Vydržel jsem, v celé své strůji, A když mě míjeli s hlavami na mne
obrácenými, nehnul se v jejich vrásčitých, temných tvářích ani sval, ani
brva. Prošli, ťukajíce svými čakany, a když jsem je viděl zezadu, kde jim
cvočkarna pobitý opasek náležitě jednou volnou smyčkou spadal hluboko na zadek, cítil jsem, že to je můj konec Indiána. A že už nikdy nebudu
to moci žít, ale jenom snad hrát.«
Tento úryvek je jeden z klíčových v celém textu Českého snáře:
dospívající chlapec si uvědomí, že Indián není v něm, ale že jeho podstata je naopak v zemí, z níž pochází. Jeden z důkazů, jak autor celý Český
snář přísně komponuje, představují zde ta dvě slůvka v závorce: Panenské české. Hrdina se rozhodne opřít o tento kmen »volně« a »pevně a
bystře sledovat oba podivné bělochy« - Tarahúoy. A hle: Oni jsou domorodci ve všf své majestátnosti. Mladičký muž, který svou pozici získal intelektem a z knih, cítí náhle na sobě celou tu intelektuální »strüj«. (Zdůrazňuji zde, že nepomíjí, odkud ti pravdiví a staří jdou - ze mše.)
Je podstatné, že celý tento příběh, odehrávající se v Arizoně pod
strašidelným hradem Broumovem, se mohl i skutečně odehrát. V autorově dřevním dospívání: ale o tohle vše v celém textu jde! Aby byl skutečný:
Poctivý intelektuál a spisovatel se nemínil na přelomu sedmdesátých a
osmdesátých let pohybovat ve svěm psaní ve snu! A přesto v něm byl:
proto i název Český snář. (Ty snové chvíle po Chartě 77, ta skutečnost
promísená se snem!) A že se tento opravdový přístup k realitě textu autorovi vyplatil, vidím i v tom, jak nevědomky a přitom skutečně navázal na
dílo autora až z doby českého obrození - milčického rychtáře, Františka
Vaváka. Nemíním zde poukazovat na určité shody ve vyjádření životní
situace obou, na textové paralely, jež vznikají i tím, že oba vytvářeli jakési deníkové zápisy o české skutečnosti svých let - ale chci upozornit na
jejich »strůj«: nesou na literární trh svou domorodou kůži ve vší možné
nahotě - a to v dobách dobře oblečeného útlaku na českém národě. A i
to je umění: někdy dokonce podstatnější než míra použitého talentu.
(Což se ostatně autora Českého snáře netýká.)
Vraťme se k Arizoně: vrací se k ní totiž neustále I autor. Dokonce, i
když listujeme dopředu (také úmysl). Str. 108: »Během několika příštích
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měsíců, bezpodmínečně však do léta, vydám z Milých spolužáků knihu
raně indiánskou, knihu dělnickou, knihu studentskou, novinářskou
(zahrnující možná až r. 1967-1968) a na podzim poslední knihu - pozdně indiánskou.« A já se ptám - co je kniha pozdně indiánská? V Čechách, v pozdních desetiletích dvacátého století, kdy Arizona je nedostupná a rodokapsy nesmějí vycházet, protože každý z domorodých Čechoslováků myslí na svou kapsu? (Rod, rodinku - ti nejvýš postavení
snad i rodiště - ale ne víc!) Kdo je Indiánem v této české realitě - jen ti
komedianti, vyskytující se v Prodané nevěstě? Za Indiány se vydávající pro pobavení prodaného publika - od televize až po pulty knihkupectví?
Ne, pozoruhodné je, že národ pořád ví, že tito Indiáni jsou jen pohybující se kulisou mezi kulisami... A kdo je tedy domorodcem ve vší úctě v době, kdy vědomá a intelektuální snaha o skutečnou národnost je
zatláčena internacionalismem do role zatím trpěné (zpátečnické a tarahúnské) rezervace?
Snad ten, kdo si aspoň notuje lidové písně. Hrdina Českého snáře tak
činí, kde může: s přáteli i s rodinou. Str. 273: »V kuchyni Madla vaří, leží
naznak na zemi, s vehemencí kope nohama nahoru v rytmu Moravanky,
která vyhrává a zpívá: Vysoký jalovec, vysoký jako já, přeskoč ho, má
milá, rovnýma nohama! V hlasu zpěváků a zvuku trubek je taková radost, že zpíváme s nimi. Velice bych už chtěl jet do Brna.« (K tomu Brnu
se ještě vrátíme.)
Po této tečce následují hned slova údajně ze dne 10. dubna 1979: je to
zápis kompletního snu, kompletního tím, že vrcholí opět záznamem lidové písně. Str. 275: »A můj poslední dlouhý stesk byl o tom, že moje
maminka, ta si ještě mohla hrůzy z kosmických prostorů udržet za plotem svého života, v pouhé vedlejší poznámce k němu: Za horou, za lesem měsíček se bělá, ráda bych věděla, co můj milý dělá.« Ano, hodně tomu nasvědčuje: autor Českého snáře svým upřímným psaním napodobuje lidovou píseň, která za svojí zdánlivě jednoduchou melodií a textem
skrývá propastnou hloubku, jíž však může porozumět zase jen domorodec! (Sny v Českém snáři, pro línající se s texty o realitě žití, odpovídají i
teorii »kolísavých stupňů« v moravské melodice, a i to, že hrdina knihy
stále něco organizuje - a tak rád rozděluje úlohy a úkoly druhým - má
svůj vzdálený odraz v potřebě lidového harmonického instrumentálního
myšlení na Moravě: stanovením tzv. hudeckých funkcí a jejich udržováním.)
Ale co ta přírodní rezervace: v Praze? Arizona Českého snáře leží na
Moravě; text knihy končí tím, že hrdina odjíždí s muži podělenými hudeckými funkcemi - tak jak snově zamýšlel - rychlíkem do Brna. (Jak důležitý je pro hrdinu rychlík - a »rychlíkové vidění« - si pozorný čtenář v
textu mnohokrát ověří. V rychlíku, rovněž cestou do Brna, přežvýkává
hrdina tuto zdánlivě nezbytnou větu: »Projížděli jsme Osovou Bitýškou,
když jsem pravil, že už nepovažuju za nejdůležitější otázku, jestli vesmír
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je konečný nebo ne, jestli vznikl a zase zanikne či je věčný, nezajímá mě
ani spor o vztahu ducha a hmoty, ani mě už netrápí, jestli Bůh je či není.
Já za nejizazší otázku pokládám - jak je možné, že vůbec něco existuje!«
- str. 798.)
K tomu Brnu však: i když se o něm hrdina zmiňuje jako o »moravské
metropoli«, není tomu tak. Morava, jako kdysi Arizona, měla postupně
dvě hlavní města. To bájné třetí hlavní město, Velehrad, se doposud nenalezlo, a tak Morava úředně žádné hlavní město nemá. Oproti skutečné
Arizoně: Její hlavní město se jmenuje Phoenix! Předtím bylo hlavním
městem Arizony město Tuscon a ještě předtím, nejdříve, město Prescott.
Je to krásný název hlavního města Arizony: Phoenix. Jak to zní básnivě v
moravském prostředí! V Českém snáři, na str. 683, je tento odstavec:
»Pokaždé, když vjíždím takto do Brna, odhaduji, kde asi se odehrává
kouzelný příběh Mahenův, jeho Nejlepšídobrodružství:
Když se přistihl
mladý kantor jednoho dne při tom, že opakoval bez vzrušení látku, která
byla kdysi zajímavá, ale už na zajímavosti ztratila, nebylo mu duševně
nijak dobře. Zdálo se mu náhle, že podává cihly a že už nestaví. Rozběhl
se znova, ale znova ucítil cihly ve výkladu a odmlčel se. Podíval se po třídě. Poznal, že nikdo nic netuší. Bylo mu málo přes čtyřicet, dal se však
penzionovat, odešel do Brna, našel si byt v takovém na stráni ztraceném
zahradním domku nad řekou Svratkou, začal číst, studovat, toulat se mezi ploty, okolo zahrad, nad zaniklými lesy a jednou tam potkal Černou
dámu. Co s ní měl a jestli, už nevím, mně nejvíc utkvěla ta část dobrodružství, kterou jsem tu stručně vylíčil: Když pocítil, že je mrtvý, změnil
život!«
Tímto výkřikem se hrdina dotýká jádra Českého snáře. Kdy vstává
pták Fénix ze svého popela? Připomínám tu na začátku citovanou větu:
»Cítil jsem, že to je můj konec Indiána. A že už nikdy to nebudu moci žít,
ale jenom hrát.« A k tomu ohni, u nějž Indiáni umějí mlčet tak, až výmluvně hovoří, k tomu ohni přistupuje další věta z Českého snáře (str.
554). Uvádím ji jen proto, abych prokázala, že se hrdina záměrně pohybuje v prostupných rezervacích: »Komunisté nemají co psát o věcech
víry, a když jim komunismus vyhořel a chtějí k cizím ohňům, mají u nich
být plaší.«
K těm rezervacím tedy: jak popisuje Arizonu hrdina Českého snáře?
Str. 350: »Napadlo mi, že když teď mám teleobjektiv, mohl bych si udělat snímek Arizony z protějšího kopce. Pokoušel jsem se o to dřív každý
rok, ale v celkovém panoramatu krajiny jevila se Arizona malá a nevýznamná, když jsem však vstoupil přímo do ní, nevešla se z žádného úhlu
do záběru, ztratilo se její tak výrazné ohraničení vůči okolí a byla z n í
zkrátka jakási obyčejná louka. Každý by se mohl podivit, co na ní mám.«
Ano, každý by se mohl podivit: Domorodcům? Čechům? Moravanům?
Kde to žijí?
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V Arizoně skutečné rezervace Navajů, Hoppiů a Apačů měří kolem
osmdesáti tisíc km 2 . Ale hleďme: jsou skoro přesně velké jako rozloha
českých zemí! Obývaných českým národem.
A v Arizoně, tam i o Češích vědí své. Tisíce lidí odebírá v Arizoně list
New York Times, v němž Arnold J. Toynbee, pokládaný za největšího západního žijícího historika, položil dne 5. října 1970 otázku:
»Byl bych raději Vietnamcem, který byl zachraňován americkou armádou, nebo Čechem, který byl zachraňován ruskou armádou? Samozřejmě, že bych byl raději Čechem. Počet zmařených životů a rozsah
devastace způsobené roku 1968 ruskou vojenskou intervencí v Československu byly malé ve srovnání s americkým zásahem ve Vietnamu.«
A jsme u dalšího bolestného jádra Českého snáře. (Jádra, o němž věděl i dávný František Vavák své.) Jakže zní ta výše citovaná věta? (»Ale v
celkovém panomaratu krajiny jevila se Arizona malá a nevýznamná,
když jsem však vstoupil přímo do ní,« atd.) A co to křičí hrdina Českého
snáře? (»Když pocítil, že je mrtvý, změnil život!«) Jak jednoduché! A
právě, že to není jednoduché - o tom pojednává Český snář ...
Vzpomeňme na hrdinův sen ze 7. září 1979: »A recitátorka jakoby z
cizí vůle najednou dva verše polozazpívá, hlasem přiškrceným, takže
melodie je skoro nezřetelná: Český hlahol, české zpěvy nebudu víc v
duši sát... Okamžitě se vrátí ke svému správnému textu i přednesu a vzadu za bednami zazní tlumený smích sálu, smích jak při roztomilé chybě
děcka, jemuž všichni přejí úspěch.«
Ano, v Čechách nezbývá než doufat, že aspoň v Arizoně hrdinovi
Českého snáře i všem dobrým hudcům z jeho okolí »všichni přejí
úspěch«. Ale kdo a kde a jak porozumí Čechům odcházejícím - za hudbou, za hudbou! Nežijí v »roztomilé chybě«? (Vždyť v Arizoně vyrostla
generace učící se z amerických učebnic o Československu: »Roztroušeny v horách a údolí Váhu jsou četné malé obuvnické továrny. Tyto továrny používají dřevo na podpatky a kůži na svršky bot.« Lands and Peoples of the World, Boston 1958. Jistě, tato věta patří do Českého snáře
stejně jako: »Češi řídili zemi - po první světové válce - a udělali Prahu
hlavním městem namísto historického a centrálně položeného Brna.«
Culture Worlds, New York 1963.)
Dne 18. září 1979 nalézá hrdina Českého snáře v prozrazené skrýši
»opis Hájkovy práce Mezinárodněpolitické
aspekty
československého
roku 1968«. A zde narážíme na zvláštní metodu autora Českého snáře: v
textu knihy nás neustále upozorňuje na nutnou doplňkovou četbu - nutnou, aby bylo lépe porozuměno všem uměleckým významům jeho prózy.
A nejen prózy - to není kniha pro neinformované - a když, tak jako
mnohostěn: pro každého něco. Je to chyba? Nevím. (Ale vím, že čtenář
čtoucí jen osamělý Český snář a neznající nic z knih v textu uváděných ~
a těžko dostupných! - může četbu zhodnotit neindiánsky a možná i »tarahúnsky«: Je to nůše drbů.}
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Ludvik Vaculík však už v roce 1968, ve Valašsku XII, str. 64, uveřejnil: »Říkat nemá cenu nic, knížka stojí, má se číst nebo nečíst, a co není
jasné z četby, žádným dodatečným vysvětlením se neposkytne. Nemám
rád výklady děl. Lidé bývají zvědavi hlasitě např. na to, zda je to pravda.
Obyčejně se tím myslí, zda opravdu, když on tam šel, tak ho potkal. Tak
tedy říkám, že nepotkal, ale potkal jiného. Nepsal jsem zprávu. Nepsal
jsem kroniku.« A ještě: »Dál mi dělalo radost lícení pěkných scén mezi
lidmi. Škaredé scény jsem znovu vytrpěl.«
A jsme znovu u utrpení: autora i hrdiny Českého snáře. U utrpení
prožívaného od roku 1968. Jako leitmotiv prochází Českým snářem snové i reálné vzdalování lásky. A není to jen ohlas utrpení cudně uměřený
jak v lidové písni: autor, který navázal na Vaváka, jde dál - a říkejme,
že vědomě - do poezie. K Máchovi. Mám na mysli nejen citáty z poezie v
textu Českého snáře, ale především ten pomačkaný papírek, nalezený v
kapse mrtvého básníka, vzkaz, začínající verši: Cesta z Čech
Ještě ten přejdete les.
Slunce k večeru se sklání
A než zář, jež zdobí ves,
Sejde s véžních bání,
Překročíte českou mez.

Schválně jsem první tři verše odstupem oddělila, aby vyniklo první
Máchovo poselství, nalezené v kabátě, který »při ohni měl a na kterém
to dosaváde je znát, jak byl umazaný« - dle sdělení básníkova bratra Michala. Ono poselství, jež autor Českého snáře využívá, zní: JSA. Ano,
hrdina Českého snáře trvá na výkřiku: »Jak je možné, že vůbec něco existuje!« Jsa! A neohlíží se, zda po sobě zanechá kabát, který »při ohni měl
a na kterém to dosaváde je znát, jak byl umazaný«.
Ano, ta »umazanost« v Českém snáři je, nepochybně, ale záměrná,
neboť hrdina i hudci kolem něj přeskakují přes oheň. Ale přitom uznávají tu českou mez! Jak to říká básník v Cestě z Čech?
Tak! - Teď, vlasti, se dobře měj.
Již jest mez překročena,
Za mnou leží česká zem.

Toto, tyto a další verše, to je téma Českého snáře. Chyba toho, kdo v
knize vidí nevalně načrtnutý milostný příběh staršího pána, disidentského spisovatele k tomu - jemuž ujíždí za hranice zralá láska! Ta politika,
drby, umazanost - prosím, v tom žijeme, ale česká literatura je činnost s
hlubokou a domorodou tradicí, jež neustále buduje kulturní lávku přes
propast hlubší, než je Grand Canon Colorado. Staletí za staletím mnozí se zřítí - ale jejich druzi dál lepí kámen ke kameni, neboť vidí tu
hroznou hloubku pod sebou! I o této činnosti pojednává Český snář...
Abych se neopakovala, budu pokračovat v citaci z básně - kdo rozumíš,
rozuměj!
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V zříceniny rozvalen,
Tamo leží hrad ten srarý!
V modré roucho zahalen,
Pod ním stojí lesík jarý,
Černá věž ční z něho jen.
Taký hrad - to vlast je tvá!
Hrdé stavby sešlé rumy,
Pohleď na ni zdaleka,
Snad tvé žalující dumy,
Z tuhého ji zbudí sna!

Vysvětleni pro ty, kdož ještě nerozumějí: o tom, že celá kniha rozvíjí
téma této Máchovy básně, podává autor sám přehršel důkazů, viditelných na první pohled; stačí projít od počátku verše, které záměrně
vkomponoval do textu. Český snář je věnován Jiřímu Kolářovi, mlčícímu
básníkovi, který tolik váhá, než natrvalo překročí českou mez.
První verše, které jsou v textu zdůrazněny, jsou jeho (str. 265): »Od
Jiřího Koláře došel z Berlína lístek. Na líci je Kurfürstendamm, na rubu
sdělení: Je pátek a jaro, podivný neklid na mě pad.« Další verše - ty nejen o českých básnících! - jsou na str. 285: »Teď listuju a ze Seifertovy
básně Hlava Panny Marie opisuju:
Sotva jsem vešel,
Holan zavřel prudce knihu
a zeptal se mé jaksi pohněvané,
zda také věřím v posmrtný život,
nebo v něco ještě horšího.
Já však jeho slova přeslechl.
Na nízké skříňce u dveří
zahlédl jsem odlilek ženské hlavy.
Proboha, tu znám!
Ležela tam, spočívajíc na tváři
jako pod gilotinou.
Byla to hlava Panny Marie
ze Staroměstského rynku.
Shodili ji poutníci,
když právě před šedesáti lety
vraceli se z Bílé hory,«

Verše citované autorem v Českém snáři končí u Bílé hory, neboť po
autorově komentáři k této poezii, str. 286: »To je to právě: vždycky se
mezi námi najde zároveň pár spravedlivých, sice je jich hluboko pod
boží limit, ale zase z těch hříšných vždycky někteří své hříchy opějí tak
krásně, že Pámbu prostě neví, co s nimi« - následuje zápis z Pondělí velikonočního 16. dubna 1979, začínající autorovými verši - jsou to verše českého sedláka, který po Bílé hoře ze země neodešel, protože nemohl
překročit českou mez: »Je noc zas. Všecko mě bolí od rytí. Sázeli jsme
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zemáky (to jsme měli dělat před čtrnáctí dny) a přesazovali jahody (to
loni v srpnu).« Lze sí představit lepší návaznost na Vaváka? Ale pokračujme: abychom se ujistili, že autor myslí na českou zemi ve vší
hloubce, uvádí další verše na str. 394: »Náhorní roviny, zelené, vítr, tráva, stromy, slunce a hory okolo. Na úzké okresní cestě jsme zastavili a
poslouchali van vzduchu.
Auf da Barch, cío is so lust ich,
auf da Barch, do is so schi,
scheint die Sunn am allererschtn,
scheint sie a am längtn hin ...»

Vzpomeňme na německé verse Máchovy - a celé dávné i české Rakousko se svým jihem, kam Mácha po překročení české meze na čas putoval. A na str. 478 požádá autor českého básníka - tvůrce klíčového
Českého orloje z počátku sedmdesátých let - aby mu přeložil verše
maďarské písně: je to nezakrývaná finesa, neboť verše jsou už předtím v
Českém sríáň uvedeny - v autorově - a velmi důležitém podání. Pro nedostatek místa je zde uvádět nemohu, ale je nutné je číst, aby bylo záměrům Českého snáře plně porozuměno! V českém snu totiž neexistuje náhoda, která by nebyla funkční.... Citát ze str. 573: »Když jsem přišel domů, měl jsem ve schránce obálku a v ní od Karla Šiktance překlad Smutné neděle. Rukou dole připsáno: Milej Ludvíku, takhle jsem to zrobil.
Tak si to zpívej - ale nestřílej se, to je tak pro maďarský ofieíry! ... Bílej
den sváteční ze snů a z poupátek, prázdnej jak houpačka vrátil se nazpátek ... Takže to klape všecko, přesně. Brečím. (Teď, 18. března 1980, znovu.)« Tu včtu v závorce zdůrazňuji, neboť autor zde až provokativně
prozrazuje, oč mu šlo a jde i po datu 2. února 1980, kdy Český snářúdajně končí. (Neděle je den Páně!) A po přiznání: »Brečím««, následují opět
autorovy selské verše ze str. 588: »nařizuju samospoušť, jdu ke stolku,
opřu se oběma rukama, dívám se chvíli pozorně do sátu a začínám svou
slavnou, proslulou přednášku z mého pravého, nejlepšího oboru: Proč
má koza slabý trk? Protože má malý krk!« Ano, nemýlíme se: autor se v
Českém snáři odstřeluje, samospouští - fotografickým viděním světa!! A
nepřehlédněme začátek citované věty: »Upevňuju aparát na strom, nařizuju samospoušť...«, neboť při tomto počínání hrdina už vidí jen strom a
ne třeba jabloň - panenskou českou. I proto se autor vrací k pálivému
ohni máchovské poezie, protože žije - podivně, ale žije. Str. 649: »Bože,
to píšu povrchnosti! Je noc.« (A nyní opisuje pouze ty přesné máchovské
verše Otakara Březiny z Modlitby večerní, 1895.)
Ale že Český snář ještě nekončí, jsou po Modlitbě večerní uvedeny biblické verše dvou českých básníků, snad odcházejícím mládím či jinými
odchody blízkých Máchovi. Málem! Str. 725: »Potvrdili mi zvěst, že
Svatopluk Karásek chce emigrovat. Považuju to už skoro za samozřejmé,
vždyť přeci napsal tyto statečné verše: Vy silní ve víře, v Písmu kovaní,
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když bijí pastýře, kde jste schovaní?« A na str. 749, aby nejvíc zdůraznil,
co čtenář stejně tuší, že filosof Karel Kosík supluje v Českém snáři postavu kněze, teologa, od něhož je očekáváno Poselství - a on se nemá k tomu, nemá - píse autor: »To si mám tohleto nechat líbit?, pravil Karel.
Napiš Sartrovi, řekl jsem. To jak číšnice uslyšela, velice sebou škubla a
hned nám přinesla dva džusy a dvě skleničky vína. V jámě lvové vyli dva
blbové; dva blbové vyli, bylo o nich v bibli. Tuto ošklivou básničku jsem
nenapsal já, nýbrž básník mladší generace Andrej Stankovič.«
Takže: hrdina Českého snáře se bolestně odrovnává-zabíjí (jako Mácha) a ví o tom; proto je u ohně ze všech sil a v blátě, neboť je to nutné
bláto české země, pod jehož příkrovem není hanbou umírat. I mrzce. Ale
ne zbytečně ... Až se přes poezii dostáváme k ženám, k osudovému setkání:
když je hrdina nemilosrdriý k druhým, je nemilosrdný i k sobě. Str. 758:
»Věra Jirousová, z básně Září\ říjen:
... jsou zaváty prachem
trním vystlaný dolík na úpatí
bledá modr kvítí v povětřích
deštěm vyrudlý svah
smích v lasturách
pach smrti
jen ještě víc se ztiš
jitřní nach nahému
ještě zbývá
bolesti oblá skrýš.«

Ano, »nahému ještě zbývá bolesti oblá skrýš«: hrdina, který se před
očima české a jmenované společnosti svým způsobem ubíjí - a má proč a oni to stejně nechápou jako u Máchy, hledá snad tu pochybnou jistotu
u černé Lori a očekávaného dítěte či, abychom se drželi textu Českého
snáře, u mahenovské »Černé dámy«. Na str. 505 nacházíme (ještě jednoznačně »Růžovou dámu«), ale na str. 706 už: »V šeru se proti oknu
vztyčila z křesla silueta Růžové dámy. Jako v létě i teď byla ovšem snědá,
temná, nikoli růžová« - a nyní doporučuji přečíst znova výše už citovaný
úryvek mahenovský ze str. 683 - s podotázkou: Jak zemřel Mahen? A
jsme doma: po opět klíčových autorových selských verších ze str. 792:
»Je zase noc. Přišla Madla a beze slov mi položila na stůl čtvereček papíru, na němž stojí tužkou: Tato, neutíkáš vůbec od nás? Třeba i za hranice?« Následují poslední verše v textu Českého snáře, ty (už) od Černé
dámy, z nichž cituji (str. 838):
Nemaříš náhodu,
neztrácíš náladu.
V prvotní knize
spřádáš si vize
O MESIÁ&I.
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Naděje klíčí
od jara do zimy.
A potom křičí
nahé a bez víny
DÉÍÁTKO.

Roste a rve,
srdce ti rve
na kusy, na padrť, na dranc.
S námahou držíš balanc
PIU ZEMI,

Jak končí poezie, a nejen v Českém snáři? Pßr Z E M I . Proto doporučuji
českému čtenáři, aby si nalistoval ve vydání Českého snáře v Americe, v
Torontu - kde vydali i Byl lásky čas, Máchův deník z roku 1835, a to v
roce 1 9 8 0 - snímek hrdiny naší knihy, jak drží v náruči ono D Ě Ť Á T K O . Ale
kde se v české poezii či umělecké próze píše O M E S I Á Š I ?
Z Čech je možné i přes Toronto cestovat do Arizony: tam jsou přírodní zvláštností nádržky dešťové vody, jež se nalézají uprostřed skal jako přirozené studánky. Lze z nich bez obav pít: ale následky ať si každý
přičte sám. Z dravců se v Arizoně vyskytují puma, jaguár, liška a vlk; z
hadů chřestýš. Lze slyšet jeho výhružný chřestot a člověk si nemusí být
jistý svým životem: je přece vybaven tím nelidským šestým smyslem, jímž
rozpozná vřelost krve případné oběti. Jistě - jsou i oběti: v Arizoně po jeho uštknutí až dvacet lidí za rok. Průměrně: přesto v Arizoně lidé žijí.
Svým stylem; na některých místech daří se obilí, na jiných jen tráva; ano,
valná část povrchu je i nekulturní pouští. Na horách Arizony však rostou
smrky a duby, u řek vrby a divoké fíky - pochoutka koz. Zkratka Arizony
je Ariz. (V závorce podotýkám, že za mládí hrdiny Českého snáře to
značilo v Československu i: Arizováno. Však: četba Českého snáře je pro
rudé i bílé. Hrdina se v něm pohybuje jako Indián - málem bez úsměvu neboť usměvavá tvář se těžko fackuje.)
Po 2. únoru 1980 se podařilo americkým vědcům sestrojit přístroj,
používaný v Arizoně. Postiženým Čechům se o něm může zatím jen snít:
ten přístroj umožňuje získávat snímky všech vnitřních orgánů bez pomoci rentgenových paprsků. Muž například ponoří ruku do nádoby s vodou,
kterou procházejí kmity blízké ultrazvukovým, přičemž laserový paprsek
změní ty kmity, jež prošly živou tkání, na světelné signály. Pomocí elektronického systému se pak na televisní obrazovce objeví obraz zkoumaného
orgánu, obrys kostí, aSe i krevní cévy, šlachy a svaly. Přístroj je neškodný,
přesný a má - ve srovnání s rentgenem - i mnohem menší spotřebu elektřiny.
V Čechách si po 2. únoru 1980, kdy byl zastaven sledující (psací) stroj
Českého snáře, dál a konkrétně umývají ruce Piláti v nádobách s vodou:
aby nebyli umazaní. I když jsou: ti čeští (rudí?) Piláti v bílém rouchu,
kteří nikdy za nic nemohou. Za nic nikdy nemohou - to je ta přesná věta: Ale kde je Mesiáš? A to je poselství až do Arizony a ještě dál.
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ANTONÍN

MĚŠŤAN

(Freiburg i. Br.)
R O Z P A K Y

N A D

T Ř E B Í Z S K Ý M

Už sto let uplynulo od smrti Václava Beneše Třebízského (zemřel
20. 6. 1884) a patři k dobrému tónu dnešních literárních historiků - a to
i katolických - přecházet jeho dílo mlčením nebo je odbýt povýšenou
poznámkou o »literatuře pro lid«. Znamená to, že se tedy mýlili Neruda,
Sládek, Vrchlický, Jirásek, Rais, Baar, Březina a autoři Katolické moderny, kteří si díla předčasně zemřelého vypravěče vážili? A jak vysvětlit
skutečnost, že v naší době se snadno rozprodá čtyřicet tisíc výtisků Povídek karlštejnského havrana? Znamená to, že si knihu koupili jen čtenáři bez vyšších zájmů?
Nikdo rozumný nebude tvrdit, že dílo Třebízského patří k vrcholům
vypravěčského umění, a všichni víme, že uplynulé století hodně utlumilo
nadšení nad jeho knihami. A přece se jednou budeme musit vážně zabývat pracemi tohoto vlasteneckého kněze - vždyť v nebohaté české katolické literatuře 19. století představují zřejmě jev nejvýznamnější a nejživotněji!. Třebízský už nepatřil ke generaci kněží-buditelů, ale vědomě
na ni navazoval - svědčí o tom jeho výrok z roku 1882: »České kněžstvo
bývalo prvním sloupem českého písemnictví a prvním sloupem české národnosti.« A svému příteli jednou řekl: »Kdybys viděl, jak mají lidi rádi,
když o velikonocích kážu o vzkříšení Kristově a přirovnávám k němu
vzkříšení českého národa!«
Václav Beneš Třebízský byl romantik, ačkoli doba jeho literárního působení v létech 1871-1884 se od období romantismu v české literatuře
hodně vzdálila. Pod vlivem Palackého a slovanského horování autorů
první poloviny 19. století idealizoval husity a nadchl se pro slovanskou
myšlenku - učil se slovinsky, polsky a rusky a ze slovinštiny také překládal. Jeho nadšení pro husity a pro Rusko mu ostatně nevyneslo právě
pochvalu pražské arcibiskupské konzistoře - jenže v tehdejší době nebyl
mezi českými kněžími v tomto ohledu bílou vránou. Jeho přítel z doby
bohosloveckých studií, pozdější královéhradecký biskup dr. Josef Doubrava, je toho dokladem.
Historické povídky, mající zhusta nádech sentimentality, se dají srovnat s ostatní českou prózou jeho doby a nevyjdou z tohoto srovnání
zrovna špatně. Co na tom, že jsou psány s tendencí vštípit do myslí čtenářů, především mládeže, představu slavné české minulosti? Vždyť s podobnou angažovaností - abychom užili módního termínu - psali svá historická díla autoři četných jiných literatur, v polské literatuře například
dodnes slavený Henryk Sienkiewicz.
Václav Beneš Třebízský nepsal však jen díla s historickými náměty.
Vydal čtyři svazky kázání Pravdou k životu a knihu modliteb. Tato díla
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se ovšem v dnešním Československu sotva dočkají nového vydání. Autor
však chtěl od začátku především literárně tvořit, a tak už za pobytu v semináři napsal dvanáct pohádek pro děti, do jeho Sebraných spisů se
však nedostaly. Zajímal se i o výtvarné umění a sám byl dovedný kreslíř,
o čemž svědčí jak dochované obrázky, tak i úsudek jeho přítele Mikoláše
Alše. A jako dobrý houslista-samouk byl zván k účasti na domácích koncertech v klecanském dvoře.
Málokdo ví, že označení Třebízský, které přijal podle rodiště, obce
Třebíz u Slaného, nevyplynulo ze snahy přidat si zvučně znějící jméno vedl ho k tomu praktický důvod: literárně činný byl ještě jeden Václav
Beneš, a tak bylo nutno jmenovce nějak rozlišit. Jeden se tedy podepisoval Třebízský, druhý Šumavský.
Pohřeb pětatřicetiletého kaplana z Klecan u Prahy ukázal, jak si jeho
díla cenila česká veřejnost. Tisícové davy se účastnily průvodu z Týnského chrámu na Vyšehrad a poctu mu prokázal svou účastí i nejvyšší
maršálek království českého, kníže Jiří Lobkovic. Na hrobě, umístěném
mezi hroby dalších kněží-spisovatelů Boleslava Jablonského a Františka
Douchy, je dnes pomník Františka Bílka.
Úctu českých spisovatelů vyjádřil za všechny Josef Václav Sládek verši:
... A přejdou léta - a tam na Tvém hrobě
snad růže zvadnou - ale zastaví
se poutník tam, to z těch, kdo věřit budou,
jak věřils Ty za ranní záplavy,
že nad tou českou, svatou zrytou půdou
zasvitne slunko přec - přes všecky mraky! ...
Národ si vážil svého autora, který kdysi zahájil své kázání v den svatého Václava slovy: »Jeden pověstný státník napsal ve svých zápiskách
slova: Chce-li kdo umrtviti a vyhladiti národ způsobem nejjistějším,
nechť mu jen vyrve z hlavy paměť, to ostatní poddá se již samo sebou!«
Aktuálnější slova českého spisovatele by dnes sotva bylo možné najít.

VLADIMÍR

NEUWIRTH

(Frankfurt)
FRANTIŠEK DOUCHA
K stému výročí smrti

V těchto dnech jsme vzpomínali dvou jubilejí. 30. srpna 1984 tomu
bylo sto let, co se narodil kněz a profesor Karlovy university Josef Vašica.
31. srpna jsme vzpomínali narozenin Františka Douchy, kněze, spisovatele a překladatele, od jehož smrti uplynuho sto let 3. listopadu t.r. (Žil
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1810-1884 ) Kdybych měl stručně a zjednodušeně chrakterizovat oba
tyto muže, řekl bych: Profesor Vašica patřil mezi deset nejvýznamnějších kněží na poli české kultury 20. století; František Doucha patřil
mezi deset nejvýznamnějších kněžských postav české kultury 19. století.
František Doucha se narodil v Karmelitské ulici na Malé Straně v
Praze. Jeho otec byl řemeslníkem. Doucha navštěvoval malostranské
gymnasium a po studiu filosofie studoval teologii na pražské teologické
fakultě. Po vysvěcení na kněze v r. 1834 působil jako kaplan v Petrovi cích u Vysokého Chlumce. Zde se věnoval vedle horlivé kněžské činnosti sbírání slov a rčení pro Jungmannův slovník. Pro sbírku Erbenovu
sebral tři sta národních písní. Po čtyřech letech namáhavé činnosti v duchovní správě musel být pro krční onemocnění pensionován. Od té doby
pobýval v řadě šlechtických rodin, kde konal bohoslužby a věnoval se
studiu, překládání a spisování. V r. 1848 našel malou světničku v minoritskémi klášteře u sv. Jakuba v Praze, kde trávil zpravidla zimní měsíce.
Ostatní čas trávil na statcích svých šlechtických příznivců. V r. 1850 mu
písařská křeč znemožnila psát pravicí. Proto se naučit psát levou rukou.
Doucha je pokračovatelem Jungmannovy lexikální, literárně historické a překladatelské činnosti. Pro Jungmannův slovník sbíral lidová
úsloví. Přispíval dále do česko-německého slovníku Franty Šumavského, Technologie Preslovy a do slovníků Špatného, Rankových a Kottova.
Velké jsou zásluhy Douchovy na poli české bibliografie. Do českých a
německých časopisů psal zprávy o novinkách české literatury. Sbíral
doplňky k Jungmarmově Historii české literatury. Nejcennější jeho prací
je Knihopisný slovník československýaneb
seznam kněh, drobných
spisů, map a hudebných věcí, vyšlých v jazyku národa
československého
od r. 1774 až do nejnovější doby (1865).
František Doucha je s Karlem Vinařickým (1803-1869) zakladatelem
české literatury dětské. Česká dětská literatura, která si v posledních desetiletích našla cestu do světa, má v něm svého otce. Pro děti se rozhodl
psát po jedné malé příhodě. Viděl u jednoho knihkupce českého otce kupujícího pro svého syna německé dětské knížky, protože českých nebylo. Dětských knih napsal a vydal Doucha asi 80. Některé vyšíy v několika vydáních. Řada z nich byla přeložena do němčiny a jiných jazyku.
Rozsáhlá je Douchova činnost překladatelská. Vedle jazyka mateřského znal Doucha čtrnáct jazyků. Překládal Danta, Petrarku, Ariosta,
Camoense, Calderona, Miltona, Byrona, Shelleyho, Thompsona, Puškina,
Mickiewicze, Herdera, Kleista, Huga, Dumase atd. Jaroslav Vrchlický
charakterizoval jeho překladatelskou činnost: »Doucha byl po Jungmannovi první, který poznal důležitost cizí poesie pro nás a který toliko
v rozšíření obzoru hledal sílu a rozvoj, a ne v úzkostlivém uzavírání
před cizinou zdí čínskou. Díky jeho znalosti jazyků moderních i jeho
klasickému vzdělání byly mu otevřeny všechny poklady poesie cizí a on
z nich čerpal neúnavně rukou stále otevřenou.«
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Pozoruhodný je zájem Douchův o divadlo. Po více než třicet let nevynechal téměř jediného českého divadelního představení. Z jeho iniciativy se r. 1854 Sbor matiční rozhodl vydat překlad celého Shakespeara. V
souborném vydání Shakespearových dramat je devět překladů Douchovych.
Doucha se věnoval rovněž literatuře náboženské. Nově přeložil Následování Krista Tomáše Kempenského. Napsal řadu knih o náboženství
a církevních dějinách; vydal knihy modliteb a písní, Manuale
Ritualis
Pragens is, Ministrancí pro mládež atd. Byl spolupracovníkem dvou vydání Bible české (z r. 1851 a 1857), Dodatku k Řehákově Encyklopedii
patristické a velkého Bradáčova Kancionálu
svatojanského,
O další jeho činnosti stručně alespoň v několika větách. V r. 1845
začal vydávat básnické spisy Máchovy, »jehož směru hájil téměř jediný«.
Vyšel pouze jeden sešit. Radil mladým básníkům. Pomáhal při vydávání
čítanek. Sbíral knihy pro Museum, kterému věnoval např. Husovu postilu. Napsal mnoho hesel do Riegrova slovníku naučného. Po dobu svého
života přispíval svými články téměř do 40 časopisů.
Život Douchův charakterizuje nesmírná píle, chudoba a skromnost.
V Knihopisném slovníku charakterizuje svou práci v odkaze pokračovatelům, »kteří... budou míti tolik odhodlanosti k tiché, nehlučné činnosti,
aby ... obětovali se tvrdé trnité práci, která zabranou mysl umrtvujíc, nebývá u přirovnání k obtížím zhusta ani oceněna a při které hned zpředu
vzdáti se dlužno výhledu na hmotný zisk«.
Hikl praví o něm, že »tvoří most od patriarchy českého básnického
slova Jungmanna ke geniálnímu básníku z konce století, Jaroslavu
Vrchlickému«.
Letos zemřel na Svatém Kopečku 24. února Otto František Babler ve
stáří 83 let. Ačkoliv Babler byl laik a Doucha kněz, byli si svým životem a
dílem velmi podobni. I Babler znal řadu jazyků a vydal mnoho překladů.
Přispíval do mnoha časopisů. Počet jeho prací přeložených i původních
je obdivuhodný, Babler působil podobně jako Doucha na své okolí, na
své přátele a známé svým vnitřním klidem a moudrostí a svou radou jim
pomáhal řešit problémy osobní i literární. Překlad Dantovy Božské komedie připsal Babler českým dantistům, z nichž na prvém místě jmenuje
Douchu. »Pozdravem do nesmrtelnosti« končí své věnování. V Dantově
krajině světla se podle našeho přesvědčení pozdravily duše příbuzné.
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Dokumentace

INSTRUKCE O NĚKTERÝCH RYSECH
»TEOLOGIE OSVOBOZENÍ«
Úvod
Evangelium Ježíše Krista je poselstvím svobody a osvobozující silou.
Tato základní pravda byla v posledních letech předmětem úvah teologů.
Znovu se jí věnuje pozornost, která je sama o sobě velmi slibná.
Osvobození je především a v zásadě osvobozením od zakořeněného
otroctví hříchu. Jeho cílem a výchozím bodem je svoboda Božích dětí,
jež je darem Boží milosti. Jejím logickým důsledkem je, že s sebou přináší i osvobození od mnohostranného otroctví kulturního, hospodářského, sociálního a politického rázu. Všechna tato otroctví vyplývají konec
konců z hříchu a každé z nich je překážkou zabraňující lidem, aby žili důstojným způsobem. Jako nezbytnou podmínku pro teologické bádání o
osvobození je tedy třeba jasně rozeznávat základní rysy od následků.
Tváří v tvář naléhavým problémům však někteří ve skutečnosti tíhnou k tomu, aby jednostranně kladli důraz na osvobození z otroctví pozemského a časného řádu, a proto se zdá, že odsunují do pozadí osvobození od hříchu a nepřikládají mu tudíž prvořadou důležitost, která inu
náleží. Z toho pak plyne zmatené a obojetné kladení problémů. Jiní teologové pak chtějí přesněji poznat příčiny otroctví, jež hodlají odstranit, a
používají pro to bez dostatečné kritické opatrnosti takové nástroje myšlení, které je velmi těžké, ne-li přímo nemožné očistit od ideologické
příměsi, jež je neslučitelná s křesťanskou vírou a s etickými požadavky,
které z n í vyplývají.
Úmyslem Kongregace pro nauku víry není probírat v tomto dokumentu rozsáhlou otázku křesťanské svobody a osvobození v celé její úplnosti. Hodlá tak učinit v následujícím dokumentu, který positivním způsobem ozřejmí celý problém jak po stránce věroučné, tak i praktické.
Tato instrukce má přesnější a omezenější cíl: chce upoutat pozornost
duchovních pastýřů, teologů a všech věřících na úchylky a nebezpečí
úchylek, jež jsou nebezpečím pro křesťanskou víru a život a jež spočívají
v některých formách teologie osvobození, které nedostatečně kritickým
způsobem sahají k pojmům převzatým z různých marxistických proudů.
Toto upozornění nelze ovšem v žádném případě vykládat jako odsouzení všech těch, kteří chtějí velkodušně a v ryzím evangelním duchu odpovědět na »přednostní zaměření na chudé«. Tato instrukce by neměla
sloužit za záminku všem těm, kdo se uzavírají do neutrálního a lhostej545

ného postoje vůči tragickým a palčivým problémům bídy a nespravedlnosti. Naopak je diktována jistotou,, že zde uvedené a odsouzené ideologické úchylky nakonec neodvratně zrazují celou věc chudých. Je více
než kdy jindy třeba, aby co nejvíce křesťanů s osvícenou vírou a rozhodnutých žít křesťansky po všech stránkách usilovně bojovalo za svobodu,
spravedlnost a lidskou důstojnost z lásky ke svým vyděděným, utlačovaným a pronásledovaným bratřím. Více než kdy jindy je církev odhodlána odsuzovat zneužívání moci, nespravedlnosti a útoky proti svobodě
bez ohledu na to, kde se vyskytnou, a na toho, kdo se jich dopouští. Je
odhodlána bojovat sobě vlastními prostředky za obranu a prohlubování
práv člověka, zvláště pokud jde o chudé.
í. -

Tužba
1. Mocná, téměř nepřemožitelná touha národů po osvobození je
jedním z hlavních znamení doby, jež církev musí zkoumat a vykládat ve
světle evangelia (1). Tento význačný jev naší doby má universální rozměr, projevuje se však u jednotlivých národů v různých formách a
stupních. Tato tužba se jeví zvlášť silně u národů, jež zakoušejí tíži bídy,
a ve vyděděných vrstvách.
2. Tato tužba vyjadřuje, byť i jen nejasně, ryzí pojetí důstojnosti člověka stvořeného »k Božímu obrazu a podobě« (G?? 1, 26-27), a to bez
ohledu na výsměch a pohrdání ze strany mnoha rozličných a často navzájem spojených forem útlaku: kulturního, politického, rasového, sociálního a hospodářského.
3. Tím, že hlásá jejich povolání být Božími dětmi, evangelium vzbudilo v lidských srdcích požadavek a positivní vůli po bratrském, spravedlivém a mírumilovném životě, v němž každý je respektován a nalézá
podmínky pro svůj duchovní i hmotný rozvoj. Tento požadavek je nepochybně zdrojem výše uvedené touhy.
4. V důsledku toho člověk již nemíní trpně snášet drtivé břemeno
bídy s jeho následky, jimiž jsou smrt, nemoci a úpadek. Uvědomuje si, že
tato bída je nesnesitelným porušováním jeho vlastní původní důstojnosti. Různí činitelé, mezi něž je třeba zahrnout i evangelní kvas, přispěli lc
tomu, že se probudilo uvědomění utlačovaných.
5. Všichni již postřehli, dokonce i v dosud negramotných vrstvách
obyvatelstva, že díky závratnému rozvoji vědy a techniky lidstvo je
schopno, navzdory stálému demografickému růstu, zajistit pro každou
lidskou bytost minimální potřeby, jež vyžaduje její důstojnost jako osoby.
6. Lidé už nechtějí trpět pohoršení vyvolané křiklavými nerovnostmi
mezi bohatými a chudými - ať už jsou to nerovnosti mezi bohatými a
chudými státy anebo společenskými třídami v témže národě. Na jedné
straně bylo dosaženo dosud nevídané hojnosti, jež svádí k mrhání, kdežto
(1) Sr. Gaudium et spes, £. 4,
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na druhé straně jiní dosud žijí v krajní bídě a nemají ani to nejnutnější,
takže se už ani nedá určit počet obětí podvýživy.
7. Nedostatek rovnováhy a smyslu pro solidaritu v mezinárodních
výměnných vztazích zvýhodňuje průmyslově vyspělé země, takže rozdíly mezi bohatými a chudými se neustále přiostřují. V zemích Třetího světa z toho plyne pocit frustrace a obviňování průmyslových států z vykořisťování a z hospodářského kolonialismu.
8. Vzpomínka na přečiny určitého kolonialismu a jeho následky
často bolestně zraňuje a traumatizuje.
9. Svatý stolec v duchu směrnic Druhého vatikánského koncilu, jakož i biskupské konference nikdy nepřestaly pranýřovat pohoršení vyvolané obrovskými závody ve zbrojení, které - nehledě na hrozby, jež z
toho plynou míru - pohlcují ohromné obnosy, z nichž pouhá část by postačila uspokojit nejnaléhavější potřeby toho obyvatelstva, jemuž chybí i
to nejnutnější.
II. - Výrazy této tužby
1. Touha po spravedlnosti a opravdovém uznání důstojnosti každé
lidské bytosti vyžaduje jako každá hluboká tužba, aby byla náležitě
objasněna a usměrněna.
2. Je skutečně nutné rozeznávat mezi teoretickými a praktickými výrazy této tužby. Existuje totiž mnoho politických a sociálních hnutí, která vystupují jako praví mluvčí této tužby chudých a jako schopní a povolaní uskutečnit, třebas i násilnými prostředky, hluboké změny, jež odstraní útlak a bídu lidu.
3. Touha po spravedlnosti je často ovlivňována ideologiemi, které
zatajují a zkreslují její význam a navrhují pro boj národů za osvobození
cíle odporující skutečnému účelu lidského života. Navrhují také cesty a
akce, které jsou v rozporu s etikou respektování lidské osoby, poněvadž
počítají se systematickým užíváním násilných prostředků.
4. Výklad znamení doby ve světle evangelia tedy vyžaduje, aby se
prohloubil význam touhy národů po spravedlnosti, ale aby se též kriticky
zkoumaly teoretické i praktické výrazy této tužby.
III. - Osvobození jako křesťanský
námět
1. Osvobození již samo o sobě musí nutně nalézt široký a bratrský
ohlas v srdci a duchu křesťanů.
2. Proto také v souladu s touto tužbou vzniklo teologické a pastorační hnutí, známé pod jménem »teologie osvobození«, a to nejprve v latinskoamerických zemích, které se vyznačují náboženským i kulturním
křesťanským dědictvím, a později i v jiných zemích Třetího světa, jakož i
v určitých prostředích průmyslově vyspělých států.
3. Výraz »teologie osvobození« označuje především prvořadou starostlivost a péči, z níž se rodí úsilí o spravedlnost, zaměřené na chudé a
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na oběti útlaku. Vycházíme-li z tohoto hlediska, je možno rozeznat
mnoho různých, často i navzájem nesmiřitelných způsobů jak chápat
křesťanský význam chudoby a dále též z toho vyplývající způsob jak usilovat o spravedlnost. Stejně jako každé ideové hnutí i »teologie osvobození« vykazují rozličná teologická stanoviska; věroučné hranice mezi
nimi nejsou přesně stanoveny.
4. Touha po osvobozeníjak
to napovídá sám výraz, je spojena s
jedním se základních námětů Starého i Nového zákona. Stejně tak sám
o sobě i výraz »teologie osvobození« si uchovává plnou platnost;
označuje teologické úvahy soustředěné na biblický námět osvobození a
svobody a na naléhavost jejich praktického uplatňování. Splynutí touhy
po osvobození a různých teologií osvobození není tedy nahodilé. Význam tohoto splývání lze však správně pochopit pouze ve světle specifického rázu poselství Božího zjevení, jak je právoplatně vykládá církevní učitelský úřad (2).
IV. - Biblický
podklad
1. Správně chápaná teologie osvobození je tedy pro teology výzvou,
aby prohlubovali určité základní biblické náměty, a to s péčí, jakou vyžadují závažné a naléhavé problémy, před které postavila církev současná
touha po osvobození a osvobozenecká hnutí, jež se na ni více nebo méně
věrně odvolávají. Nelze zapomínat na dramatické situace, z nichž pramení výzva určená v tomto smyslu teologům.
2. Hluboce zakořeněná křesťanská zkušenost o svobodě (3) je zde
prvním styčným bodem, Kristus, náš osvoboditel, nás osvobodil od hříchu a rovněž z otroctví zákona a těla, jež je typické pro člověka hříšníka.
Svobodnými nás tedy dělá nový život miíosti, který je plodem ospravedlnění. To znamená, že nejhlubším kořenem otroctví je otroctví hříchu a z
něho pak vycházejí ostatní formy otroctví. Proto také svoboda v nejplnějším křesťanském smyslu, jelikož se vyznačuje životem v Duchu,
nesmí být nikdy zaměňována s dovoleností hovět tělesným žádostivostem. Tato svoboda je opravdu novým životem v lásce.
3. »Teologie osvobození« široce používají vyprávění o východu Židů
z Egypta, Exodu, Ten je ovšem základní událostí pro vytvoření vyvoleného národa. Je vysvobozením z cizího panství a otroctví. Bude třeba zdůraznit, jak specifický význam této události vyplývá z jejího cíle a účelu,
neboť toto osvobození je zaměřeno na založení Božího lidu a kult Úmluvy, slavený na hoře Sinaji (4). Proto osvobození z Egypta (Exodus) nelze
omezovat na osvobození hlavně a výlučně politické povahy. Na druhé
straně je též významné, že výraz osvobození je v Písmu někdy nahrazován jiným, velmi blízkým výrazem vykoupení.
(2) Sr. Dei Verbum, č. 10.
(3) Sr. Gal 5, Inn.
(4) Sr. Ex 24.
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4. Základní událost Exodu nebude nikdy vymazána z paměti Izraele.
Navazuje na ni, když po vyvrácení Jeruzaléma a babylonském vyhnanství žije v naději na nové osvobození a navíc v očekávání definitivního osvobození. V této zkušenosti je Bůh uznáván jako osvoboditel.
Uzavře se svým lidem novou úmluvu vyznačující se darem Božího Ducha a obrácením v srdcích (5).
5. Úzkosti a hoře nejrůznějšího druhu, jak je zakoušel člověk věrný
Bohu a Úmluvě, jsou námětem mnoha žalmů: nářky, volání o pomoc a
projevy Boží milosti se často zmiňují o náboženské spáse a osvobození
V této souvislosti úzkost není jen prostě ztotožňována se sociálním stavem bídy anebo s úzkostí toho, kdo je vystaven politickému útlaku.
Zahrnuje v sobě i záští nepřátel, nespravedlnost, smrt a vinu. Žalmy nás
odkazují na jednu základní náboženskou zkušenost: že totiž jen od Boha
lze očekávat spásu a pomoc. Bůh, nikoli člověk, má moc měnit úzkostné
situace. Proto »chudí Páně« žijí v naprosté závislosti a plné důvěře v láskyplnou Boží prozřetelnost (6). Na druhé straně během celé cesty pouští
Bůh nikdy nepřestal pečovat o osvobození a duchovní očištění svého lidu.
6. Starozákonní proroci po Amosovi neustále a s obzvláštním důrazem připomínají požadavky spravedlnosti a solidarity a posuzují s krajní
přísností bohaté, kteří utiskují chudé. Brání vdovy i sirotky a hrozí mocným: hromadění nepravostí nutně vede ke strašlivým trestům. Věrnost
Úmluvě nelze chápat bez uplatňování spravedlnosti. Spravedlnost vůči
Bohu a vůči lidem jsou neoddělitelné. Bůh je obránce a osvoboditel chudých.
7. Tyto požadavky nalézáme i v Novém zákoně. Jsou tu dokonce vyjádřeny radikálněji, jak dokazuje kázání o blahoslavenstvicl).
Obrácení
a obnova se dovršují v hloubi srdce.
8. Přikázání blíženské lásky, hlásané již ve Starém zákoně a rozšířené na všechny lidi, se tak stává nejvyšším zákonem společenského života (7). Neexistují diskriminace či omezení proti uznání každého člověka
jako bližního (8).
9. Velebí se chudoba pro Boží království. Postava chudého nás vede
k poznání obrazu a jakoby tajemné přítomnosti Božího Syna, který se z
lásky k nám stal sám chudým (9). Takový je základ nesmazatelných Kristových slov o posledním soudu v Mí 25, 31-46. Náš Pán je solidární s
každým neštěstím a hořem, každá úzkost je poznamenána jeho přítomností.
10. Požadavky spravedlnosti a milosrdenství vyhlášené již ve Starém
zákoně jsou však zároveň natolik prohloubeny, že v Novém zákoně
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jer 31, 31-34; Ez 36, 26nn.
Sof 3, 12nn.
Dt 10, 18-19.
Lk 10, 25-37.
2 Kor 8, 9.
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nabývají nový význam. Kdo trpí anebo jsou pronásledováni, jsou ztotožňováni s Kristem (10). Dokonalost, kterou Ježíš vyžaduje od svých
učedníků (Mt 5, 18) spočívá v povinnosti být stejně milosrdní, »jako je
milosrdný váš nebeský Otec« (Lk 6, 36).
11. Bohatým se přísně připomíná jejich povinnost právě ve světle
křesťanského povolání k bratrské lásce a milosrdenství (11). Vůči nepořádkům v korintské církvi svatý Pavel zvlášť silně zdůrazňuje spojitost
mezi účastí na svátosti lásky a mezi povinností dělit se s potřebným bratrem (12).
12. Zjevení Nového zákona nás učí, že hřích je nejhlubším zlem, jež
narušuje člověka v nitru jeho osobnosti. První osvobození, od něhož je
třeba odvozovat všechna ostatní, je tedy osvobození od hříchu.
13. Nepochybně právě proto, aby se zdůraznil radikální ráz osvobození dovršeného Kristem a nabídnutého všem lidem - ať jsou z politického hlediska svobodní Či otroci - Nový zákon nevyžaduje jako první
předpoklad této svobody změnu politického a sociálního zřízení. List Filemonoví však přesto dokazuje, že nová svoboda, které se nám dostalo
Kristovou milostí, musí mít nutně důsledky i v sociální oblasti.
14. Nelze tedy omezovat pouze na tzv. »sociální hřích« celou oblast
hříchu, jehož prvním účinkem je, že zavádí nepořádek do vztahu mezi
člověkem a Bohem. Ve skutečnosti jen správné učení o hříchu dovoluje
naléhavě zdůrazňovat závažnost jeho společenských účinků.
15. Není možné ani tvrdit, že zlo spočívá hlavně a jedině ve špatných
hospodářských, společenských či politických »strukturách«, jako by v
nich všechna ostatní zla měla svou příčinu, takže vytvoření »nového člověka« by záviselo na nastolení jiných hospodářských a sociálně-politických struktur. Je jisté, že existují nespravedlivé struktury, jež plodí nespravedlnost, a že je třeba mít odvahu je změnit. Avšak struktury jako
výsledek lidské činnosti jsou především důsledky a pak teprve příčiny.
Kořen zla tkví tedy ve svobodných a odpovědných osobách, které musí
být obráceny milostí Ježíše Krista, aby žily a jednaly jako noví tvorové v
lásce k bližnímu, v účinném úsilí o spravedlnost, v sebeovládání a v konání ctností (13).
Kiade-li se jako první požadavek a předpoklad radikální revoluce ve
společenských vztazích a kritisuje-Ii se proto úsilí o osobní dokonalost,
nastupuje se tím cesta popírání významu osobnosti a jejího nadpřirozeného rázu; ničí se tím též etika a její základ, jejímž absolutním rysem je
rozeznávat mezi dobrem a zlem. Z druhé strany, jelikož láska je počátkem ryzí dokonalosti, nelze ani tuto dokonalost chápat jinak, než že
otevřeme srdce druhým a jsme ochotni jim sloužit.
<t0)
(11)
(12)
(13)
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Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Mt 25, 31-46; Skf 9, 4-5; Kot I, 24.
Jak 5, Inn.
1 Kor 11, 17-34.
Jak 2, 14-26.

V. - Hlas učitelského
úřadu
1. Církevní učitelský úřad si toužebně přeje účinně přispívat k probuzení křesťanského svědomí a smyslu pro spravedlnost, jakož i sociální
odpovědnosti a solidarity s chudými a utlačovanými. Proto již častokrát
jako odpověď na volání našeho současného údobí útlaku a hladu připomněl,, jak časové a naléhavé jsou požadavky, přikázání a učení obsažená ve Zjevení.
2. Připomeneme zde jen některé z těchto jeho zásahů: mezi posledními papežskými dokumenty jsou to encykliky Mater et Magistra,
Pacem in terris, Populorum progressio a Evangelii nuntiartdi. Uvádíme
kromě toho i list kardinálu Roy o vi, Octogesima
adveniens.
3. Druhý vatikánský koncil se zabýval otázkami spravedlnosti a svobody v pastorální konstituci Gaudium et spes,
4. I Svatý otec několikrát zdůraznil tyto náměty, zejména v encyklikách Redemptor hominis, Dives in ?nisericordia a Laborem exercens.
Četné projevy, ve kterých se připomíná učení o lidských právech, se přímo dotýkají problémů osvobození člověka jako osoby ve vztahu k různým typům útlaku, jehož je obětí. V tomto ohledu je třeba se zmínit zejména o projevu k 36, valnému zasedání Spojených národů z 2. října
1979 (14). 28. ledna téhož roku Jan Pavel II. při zahájení 3. konference
latinskoamerického episkopátu v Pueble připomněl, že úplná pravda o
člověku je základem skutečného osvobození (15). Tento text je dokumentem,. jenž se výslovně vztahuje na teologii osvobození.
5. Celocírkevní biskupský synod se celkem dvakrát, v roce 1971 a
1974, obíral tématy, jež se přímo dotýkají křesťanského pojetí osvobození, totiž otázkou spravedlností ve světě a otázkou vztahu mezi osvobozením od útlaku a plným osvobozením čili spásou člověka. Výsledky
práce těchto synodů umožnily Pavlu VI. zpřesnit v apoštolské exhortaci
Evangelii nuntiandi svazky mezi hlásáním evangelia a lidským osvobozením nebo rozvojem (16).
6. Starostlivost církve o osvobození a rozvoj člověka je mimoto vyjádřena v konstituci papežské komise íustitia et Pax.
7. Rovněž četné biskupské konference ve shodě se Svatým stolcem
upozornily na naléhavost lidského osvobození a na cesty, jež k němu vedou. V této souvislosti je na místě zmínit se hlavně o dokumentech generálních konferencí latinskoamerických biskupů v Medellinu roku 1968 a
v Pueble roku 1979. Pavel VI. byl přítomen zahájení konference v Medellinu, Jan Pavel II. v Pueble. Oba dva se na nich zabývali otázkou
obrácení a osvobození.
(14) Sr. AAS 71 (1979), Str. 1144-1160,
(15) Sr. tamtéž, SÍT. 196.
(16) Sr. Evangelii nuntiandi, č. 25-33, v AAS 68 (1976), sír. 23-28.
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8. Ve stejné linií jako Pavel VI., který vytrvale upozorňoval na zcela
zvláštní ráz evangelního poselství (17) plynoucí z jeho Božího původu, i
Jan Pavel II. ve svém projevu v Pueble připomněl tři pilíře, na nichž musí spočívat každá opravdová teologie osvobození, totiž: pravda o Ježíši
Kristu, pravda o církvi a pravda o člověku (18).
VI. - Nový výklad
křesťanství
1. Nelze zapomínat na nesmírně rozsáhlou a nezištnou činnost křesťanů, duchovních pastýřů, kněží, řeholníků či laiků, kteří z lásky k
bratřím žijícím v nelidských poměrech se jim snaží poskytnout pomoc a
úlevu v nesčetných strádáních, jež jsou důsledkem bídy. Někteří z nich
usilovně hledají ucinné prostředky, jež by umožnily co nejdříve odstranit
jejích nesnesitelné postavení.
2. Horlivosti a soucitu, jež mají přebývat v srdcích všech duchovních
pastýřů, hrozí však nebezpečí, že budou svedeny na scestí a zaměří se na
akce, které jsou pro člověka a jeho důstojnost stejně zhoubné jako bída,
proti níž bojují, jestliže neberou dostatečně vážně určitá pokušení.
3. Pro úzkostlivý pocit z naléhavosti těchto problémů nelze ztrácet z
očí to, co je základní, ani nelze zapomínat na Ježíšovu odpověď Pokušiteli (Ml 4, 4): »Ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích« (sr. Dl 8, 3). Tím se stává, že někteří, vzhledem
k naléhavosti dělit se o chléb, se ocitnou v pokušení zapomínat na hlásání evangelia a odkládají je na pozdější dobu podle zásady: nejdřív
chléb a pak teprve Boží slovo. Je základní chybou tyto dvě věci oddělovat nebo dokonce stavět proti sobě. Ostatně křesťanský smysl samovolně
vede mnoho lidí k tomu, aby dělali jedno i druhé (19).
4. Někteří se dokonce domnívají, že nutný boj za spravedlnost a svobodu chápané v hospodářském a politickém smyslu je základním a výlučným rysem spásy. Pro ně je evangelium omezeno na čistě pozemskou
radostnou zvěst.
5. Různé teologie osvobození se právě proto od sebe liší jednak na
základě přednostního zaměření na chudé, jak to bylo výrazně a bez dvojakostí potvrzeno po Medellinu na konferenci v Pueble (20), jednak na
základě pokušení omezovat evangelium spásy na pozemské evangelium.
6. Připomínáme však, že toto přednostní zaměření, jak bylo stanoveno v Pueble, je dvojí: na chudé a na mládež (21). Je významné, že toto
zaměření na mládež se všeobecně zcela přechází mlčením.
7. Řekli jsme již výše (IV, 3), že existuje opravdová »teologie osvobození«, totiž ta, která vychází z náležitě vykládaného Božího slova.
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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lumtéfc, č. 32, str, 27.
AAS 71 (1979), str. 188-196.
Gaudium ef spes,
39; PIUS XI., Quadra^esimo anno, v AAS 23 (1931), str. 207.
t. 1134-1 165 n č. 1166-1205.
Dokument z Puebtv. IV, 2.

8. Z popisného hlediska je však vhodné mluvit spise o teologiích
osvobození, poněvadž tento výraz se vztahuje na teologická a někdy dokonce ideologická stanoviska, jež se nejen navzájem liší, nýbrž někdy
jsou mezi sebou nesmiřitelná.
9. V tomto dokumentu pojednáme jen o oněch výrazech myšlenkového proudu známého pod jménem »teologie osvobození«, které navrhují tak dalece nový výklad obsahu víry a křesťanského života, že se
závažně odchyluje od víry církve, ba dokonce ji prakticky popírá.
10. Základem tohoto nového výkladu, který nakonec ničí to, co bylo
ryzího v původním úsilí ve prospěch chudých, je nekritické přijetí prvků
vzatých z marxistické ideologie a užívání tezí biblické hermeneutiky
prosáklé racionalismem.
VII. - Marxistická
analýza
1. Netrpělivost a vůle být co nejúčinnějšími přivedly některé křesťany, kteří již ztratili důvěru v každou jinou metodu, k tomu, co sami nazývají »marxistickou analýzou«.
2. Postup jejich uvažování je následující: nesnesitelná situace hrozící
výbuchem vyžaduje účinnou akci, kterou již nelze odkládat Taková
účinná akce však předpokládá vědeckou analýzu strukturálních příčin
bídy. Nástroje pro takovouto analýzu vypracoval marxismus. Stačí tedy
aplikace na situaci Třetího světa a zejména Latinské Ameriky.
3. Je zřejmé, že vědecké poznání situace a možností cest vedoucích
ke společenským změnám je opravdu předpokladem akce schopné dosáhnout vytčené cíle. Spočívá v tom i známka vážnosti příslušných snah.
4. Avšak výraz »vědecký« má v sobě něco, co přímo myticky okouzluje. Jenomže není opravdu vědecké vše, co je za takové označováno, Z
toho důvodu, než přijmeme určité metody zkoumání skutečnosti, musíme napřed provést kritický rozbor epistemologické povahy. Tento předchozí kritický rozbor však v nejedné z »teologií osvobození« chybí.
5. Ve vědách o člověku a společnosti je přede vším ostatním třeba věnovat pozornost pluralitě metod a hledisek. Každá z nich odkrývá pouze
určitý rys skutečnosti, která pro svou složitost se vymyká jednotnému a
jednoznačnému vysvětlení.
6. V případě marxismu, který se chce podle potřeby používat, předběžná kritika se přímo vnucuje tím spíše, že Marxovo myšlení je totalizujícím pojetím světa, v němž četné údaje převzaté z pozorování a popisného rozboru jsou stmeleny do filosoficko-ideologické struktury, a ty
předem určují význam a relativní důležitost, jež se jim přikládá. Ideologická a priori se tím stávají předpokladem ke zkoumání a výkladu sociální skutečnosti. Odloučení různorodých prvků, jež tvoří tuto epístemologicky hybridní směs, se tak stává nemožné. Proto také, zatímco se
někdo domnívá, že přijímá jen to, co se jeví jako analýza, je strháván,
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aby současně přijal i ideologii. Z toho důvodu jsou to nezřídka právě
ideologické složky, jež převládají v tom, co »teologové osvobození«
přejímají od marxistických autorů.
7. Upozornění Pavla VI. zůstává i dnes plně aktuální: uvnitř marxismu, jak se podle něho konkrétně žije, lze rozeznat různé aspekty a
problémy, jež se křesťanům kladou jako předměty k úvahám a k činnosti.
Přesto však »by bylo klamné a nebezpečné, kdyby se nakonec zapomnělo na vnitřní svazek, který je pevně spojuje, přijímat prvky z marxistické
analýzy, aniž bychom si uvědomili, že mají vztah k ideologii, přijmout
praxí třídního boje a jeho marxistického výkladu a nemyslit přitom na
typ totalitní a násilím ovládané společnosti, k níž tento proces
vede« (22).
8. Je pravda, že marxistické myšlení již od svých počátků, ale zvlášť
výrazně v těchto posledních letech se rozštěpilo, a tím v něm vznikly různé proudy, které se navzájem značně liší. Tyto proudy podle toho, do jaké míry zůstávají skutečně marxistické, se však dosud stále shodují v
určitém, počtu základních tezí neslučitelných s křesťanským pojetím člověka a společnosti.
V této spojitosti se určité formule nestávají neutrálními, nýbrž uchovávají si význam, který nabyly v původním marxistickém učení. Platí to i
o »třídním boji«. Tento výraz je stále ještě poznamenán výkladem, který
mu dal Marx, a proto nemůže být považován za empirický ekvivalent výrazu »ostrý sociální konflikt«. Proto ti, kdo používají takovéto formule
se záminkou, že z nich podržujf jen některé prvky marxistického rozboru, který však piý odmítají v jeho celku, vzbudí přinejmenším velký zmatek v myslích svých čtenářů.
9. Připomínáme, že ateismus a popírání lidské osoby spolu s její svobodou a s jejími právy jsou ústředními body marxistického pojetí. Toto
pojetí tedy obsahuje bludy, jež přímo ohrožují pravdy víry o věčném údělu člověka. Mimoto chtít začlenit do teologie »analýzu«, jejíž výkladová
měřítka závisejí na takovém ateistickém pojetí, znamená uzavírat se tím
clo bludného kruhu zhoubných protikladů. Navíc ještě popírání duchovní povahy lidské osoby vede k jejímu úplnému podřizování kolektivu, a tím i k popírání zásad společenského a politického života ve shodě
s lidskou důstojností.
10. Ke kritickému přezkoumání analytických metod převzatých z jiných vědních oborů je obzvláštním způsobem nucen právě teolog. Teologii dáva její principy světlo víry. Proto přínosy filosofie a jiných lidských věd mají pro teologa, jestliže je používá, jen hodnotu »nástroje« a
musí se stát předmětem kritického rozlišování teologické povahy. Jinými
slovy, nejvyšším a rozhodujícím měřítkem pravdy může být konec konců
pouze samo teologické měřítko. Pouze ve světle víry a toho, čemu nás
(22)
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učí o pravdě o člověku a o konečném smyslu jeho údělu, je třeba posuzovat platnost anebo stupeň platnosti toho, co navrhují jiné obory, někdy
ostatně jen jako pouhé domněnky, jako je pravda o člověku, o jeho dějinách a jeho údělu.
11. Uplatňovat výkladová schémata převzatá z myšlenkových proudů marxismu na dnešní hospodářskou, společenskou a politickou skutečnost může na první pohled budit dojem určité pravděpodobnosti, pokud se v situaci určitých zemí vyskytují některé analogie se situací, jak ji
popsal a vyložil Marx v polovině minulého století. Na základě těchto
analogií se pak zjednodušuje, přičemž se přehlížejí někteří základní specifičtí činitelé, a to fakticky brání opravdu podrobnému rozboru příčin
bídy a vzniká tak zmatek..
12. V určitých latinskoamerických oblastech pozorujeme, že většinu
bohatství hromadí ve svých rukách oligarchická vrstva vlastníků, jež nemá žádné sociální svědomí, že právo ze strany státu buď vůbec není
uplatňováno anebo jen nedostatečně, že tam vládnou vojenské diktatury,, které pohrdají základními lidskými právy, že bují úplatkářství mezi jistými vedoucími představiteli moci a že se dravě prosazuje určitý kapitál
cizího původu. Všechny tyto jevy posilují touhu po násilné revoluci v
těch, kteří se tak považují za bezmocné oběti nového kolonialismu technologického, finančního, peněžního či hospodářského rázu. Vědomí nespravedlností je doprovázeno určitým patosem, jenž často přebírá svůj
jazyk z marxismu a neprávem jej vydává za jazyk »vědecký«,
13. První podmínkou analýzy je plná vnímavost pro skutečnost, kterou máme popsat. Proto užívaní pracovních hypotéz musí být doprovázeno kritickým vědomím. Je třeba vědět, že tyto hypotézy odpovídají
vyhraněnému hledisku, a to má nevyhnutelný následek, že se jednostranně zdůrazňují určité rysy skutečnosti, zatímco jiné se ponechávají
stranou. Toto omezení plynoucí ze samé povahy společenských věd si
neuvědomují ti, kdo pomocí hypotezí, které se však uznávají jen za pouhé hypotézy, užívají totalitní pojetí vlastní Marxovu myšlení.
VIII. - Převrácení smyslu pro pravdu a násilí
1. Takovéto pojetí má i svou logiku a strhuje »teologie osvobození« k
tomu, aby přijímaly celý souhrn stanovisek nesmiřitelných s křesťanským chápáním člověka. Ve skutečnosti od marxismu přejaté ideologické jádro, jež máme na mysli, působí jako rozhodující princip. Tuto
úlohu získává díky tomu, že je považováno za vědecké, čili nutně pravdivé. V tomto jádře je možno rozlišit dvě složky.
2. V logice marxistického myšlení je »analýza« neodlučitelná od praxe a pojetí dějin, s nimiž je tato praxe svázána. Tím se rozbor stává nástrojem kritiky a sama kritika je pouze rysem revolučního boje, čili
třídního boje proletariátu vykonávajícího své historické poslání.
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3. V důsledku toho správný rozbor může provádět jen ten, kdo se
sám účastní tohoto boje.
4. Správné vědomí je tedy vědomí určité třídy. Jak vidíme, zde už jde
o samotné pojetí pravdy, jež je mimoto zcela převrácené. Tvrdí se, že
pravdu lze nalézt jen v praxi určité třídy a jen skrze ni.
5. Praxe a pravda, jež z ní vyplývá, je částečná, stranická praxe a
pravda, poněvadž základní struktura dějin se vyznačuje třídním bojem.
Odtud i nutnost účastnit se třídního boje (což je dialektický opak pranýřovaného vykořisťování). Pravda je třídní pravdou a lze ji nalézt jen v
boji revoluční třídy.
6. Základním zákonem dějin se tak stává zákon třídního boje a z toho plyne, že společnost je založena na násilí. Násilí, jež je vztahem, v
němž bohatí ovládají chudé, musí odpovídat revoluční protinásilí, jímž
se tento vztah převrátí.
7. Třídní boj je tedy vykládán jako objektivní, nutný zákon. Tím, že
se do něj vstoupí na straně utiskovaných, »uplatňuje« se pravda a postupuje se »vědecky«. Proto také chápání pravdy jde ruku v ruce s potvrzováním nutnosti násilí, a tedy i s politickou nemravností. Z tohoto hLediska nemá již smysl odvolávat se na etické požadavky, jež přikazují radikální a odvážné strukturální a institucionální reformy.
8. Základní zákon třídního boje má universální ráz. Projevuje se ve
všech životních oblastech: náboženské, etické, kulturní a instituční. Vůči tomuto zákonu žádná z uvedených oblastí není nezávislá, naopak v
každé je určujícím, rozhodujícím prvkem.
9. Právě tímto používáním tezí marxistického původu se uvádí hluboce v pochybnost samotná povaha etiky. Z hlediska třídního boje se totiž - aniž se to výslovně tvrdí - popírá nadpřirozený ráz rozlišování mezi
dobrem a zlem, jenž je základem mravnosti.
IX. - »Teologický« výklad tohoto jádra
1. Stanoviska, o nichž jc zde řeč, nalézáme někdy jasně vyjádřená v
některých spisech »teologů osvobození«. U jiných pak logicky vyplývají
již z předpokladů. Jinde se opět taková stanoviska předpokládají v určitých liturgických obřadech, jako je např. »eucharistie« proměněná v
oslavu bojujícího lidu, třebaže ti, kdo se těchto obřadů účastní, si to ani
plně neuvědomují. Tím vším se tedy předkládá skutečný systém, třebaže
někteří váhají dovozovat jeho logiku až do krajních důsledků. Tento systém jako takový je zvrácením křesťanského poselství, které Bůh svěřil
své církvi. Toto poselství v jeho celku uvádějí »teologie osvobození« v
pochybnost.
2. »Teologie osvobození« nepřijímají tedy jako princip jen skutečnost rozvrstvení společnosti s nerovnostmi a nespravedlnostmi, jež s sebou přináší, nýbrž přímo teorii třídního boje jako základní strukturální
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zákon dějin. Z toho se pak vyvozuje závěr, že takto chápaný třídní boj
rozděluje i samu církev a že je třeba v jeho duchu posuzovat i církevní
skutečnost a události. Kromě toho se též dokládá, že tvrzení, podle
něhož láska ve své universálnosti může zvítězit nad tím, co tvoří hlavní
strukturální zákon kapitalistické společnosti, znamená živit se v bláhové
víře klamnými nadějemi.
3. V takovémto pojetí je třídní boj hybnou silou dějin a dějiny se tak
stávají základním poznatkem. Dospívá se tak k tvrzení, že sám Bůh se
stává dějinami. A připojuje se k tomu, že existují jen jedny dějiny, ve kterých nelze rozlišovat mezi dějinami spásy a lidskými dějinami. Zachovávat toto rozlišení by prý znamenalo upadnout do »dualismu«. V
podobných tvrzeních se obráží historicistický imanentismus. Tímto způsobem se tíhne ke ztotožňování Božího království a jeho příchodu s
hnutím za osvobození člověka. Dějiny se tak stávají subjektem svého
vlastního vývoje chápaného jako proces sebevykoupení člověka třídním
bojem. Takové ztotožňování odporuje víře církve, jak ji vyznačil Druhý
vatikánský koncil (23).
4. V tomto směru někteří zacházejí až tak daleko, že ztotožňují i samotného Boha s dějinami a definují víru jako »věrnost dějinám«, což
znamená věrnost uplatňovanou v politické praxi shodné s pojetím lidstva v jeho stálém vývojovém proudu, což je chápáno jako čistč pozemský mesianismus.
5. V důsledku toho víra, naděje a láska nabývají nový obsah: stává se
z nich »věrnost dějinám«, »věrnost budoucnosti«, »přednostní zaměření
na chudé«, což je vlastně totéž jako popírat jejich teologální skutečnost,
6. Z tohoto pojetí nevyhnutelně vyplývá radikální zpolitizování
článků víry a teologických soudů. Nejde již jen o to, aby se upoutala pozornost na politické důsledky a dopad pravd víry, jejichž transcendentní
hodnota by byla zachována. Jde tu spise o podřízení každého článku víry
nebo teologie politickému měřítku, které opět samo závisí na teorii
třídního boje, jenž je hybnou silou dějin.
7. Následkem toho se jeví účast na třídním boji jako požadavek samotné lásky. Chtít milovat již od této chvíle každého člověka bez ohledu
na jeho třídní příslušnost a vycházet mu vstříc nenásilnými cestami dialogu a přesvědčování se pranýřuje jako poraženecký postoj odporující
lásce k chudým. Netvrdí se sice, že takový člověk má být terčem nenávisti, avšak tvrdí se, že pro svou objektivní příslušnost ke světu bohatých se
stává třídním nepřítelem a je proti němu třeba bojovat. Universálnost
blíženské lásky a bratrství se tak stávají eschatologickým principem
platícím jen pro »nového člověka«, který se zrodí z vítězné revoluce.
8. Pokud jde o církev, projevuje se tendence považovat ji za vnitřní
historickou skutečnost, která je rovněž podrobena zákonům pokládá(23) Sr. Lumen gen Hun7, c. 9-17.
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ným za rozhodující pro historický vývoj v jeho imanenci. Takové
zplošťování však odnímá církvi její specifickou skutečnost, dar Boží milosti a tajemství víry. Kromě toho se též tvrdí, že nemá smysl účastnit se
eucharístické oběti křesťanů, kteří patří k třídním nepřátelům.
9. Církev chudých znamená ve svém positivním významu dávat bezvýhradně přednost chudým, a to v jakékoli formě lidské bídy, protože i
Bůh má chudé nejraději. Mimoto tento výraz též znamená, že naše doba
si uvědomuje požadavky evangelní chudoby, a to jak ze strany církve,
chápané jako společenství a instituce, tak i ze strany jejích členů.
10. Avšak »teologie osvobození«, které se sice zasloužily o to, že
znovu nabyly důležitost známé úryvky z proroků a evangelia na obranu
chudých, dospívají k nebezpečnému směšování chudého z Písma s Marxovým proleiariátem„ Tímto způsobem je ovšem převrácen křesťanský
význam výrazu chudý a boj za práva chudých se mění v třídní boj z příslušného ideologického hlediska. Církev chudých znamená pak tedy
třídní církev, která si uvědomila nutnost revolučního boje jako etapy na
cestě k osvobození a která slaví toto osvobození ve své liturgii.
11. Něco podobného platí i pro výraz lidová církev. Z pastoračního
hlediska je možno vztahovat tento pojem na ty, jimž je přednostně určeno hlásání evangelia, a na ty, k nimž se pro jejich postavení obzvláště
obrací pastorační láska církve. Může se však vztahovat i na církev jako
»Boží lid«, tj, lid nové, Kristem uzavřené úmluvy (24).
12. Tyto »teologie osvobození«, o nichž zde mluvíme, však rozumějí
pod pojmem lidová církev třídní církev, církev utiskovaného lidu, jemuž
je třeba dodat »uvědomění« pro organizovaný osvobozenecký boj. Pro
některé se takto chápaný lid dokonce stává předmětem víry.
13. Z takového pojetí lidové církve se pak vyvíjí kritika samotných
církevních struktur. Zde nejde jen o bratrské napomenutí církevních pastýřů, v jejichž chování se neodráží evangelní duch služby a kteří se drží
zastaralých projevů autority, jež pohoršují chudé. Zde se uvádí v pochybnost sama svátostná a hierarchická struktura církve, takové, jak si
ji přál náš Pán. Hierarchie a učitelský úřad se odsuzují jako výkonní
představitelé vládnoucí třídy, proti nimž je třeba bojovat. Z teologického
hlediska tento postoj znamená, že lid je zdrojem církevních úřadů a že
tedy si může sám volit své vlastní představitele, jak to plyne z nutnosti jeho revolučního poslání.
X. - Nová
hernwneutika
1. Toto stanovisko ještě zesiluje třídní pojetí pravdy, jež se projevuje
v revoluční třídní praxi. Teologové, kteří nesdílejí tuto tézi »teologie
osvobození«, spolu s hierarchií a především s římským učitelským úřa(24) Sr. Gau ilium er spes, č. 39.
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dem jsou tímto způsobem již a priori znevažováni a označováni za příslušníky třídy utlačovatelů a jejich teologie za třídní teologii. Jejich důvody a učení proto netřeba zkoumat v jeho samotném obsahu, protože se
tu obrážejí jejich třídní zájmy. Jejich slovo je tedy ze zásady prohlašováno za falešné.
2. Právě zde se projevuje zevšeobecňující a totalitní ráz »teologie
osvobození«. Proto tato teologie nemůže být kritizována pro to či ono
své tvrzení, nýbrž pro třídní hledisko, které přijímá a priori a které v ní
má úlohu určujícího hermeneutického principu.
3. Kvůli tomuto zásadnímu třídnímu předpokladu je krajně obtížné,
ne-li přímo nemožné přimět určité »teology osvobození« k opravdovému dialogu, v němž se vyslechne i druhá strana, o jejíchž důvodech se
objektivně a pozorně diskutuje. Tito teologové totiž víceméně nevědomě
vycházejí z předpokladu, že pouze hledisko utlačované a revoluční třídy,
které sami zastávají, je pravdivým hlediskem. Teologická měřítka pravdy
se tak relativisují a podřizují zákonům třídního boje. V této linii se pak
ortodoxie, pravověrnost jako správné pravidlo víry nahrazuje ortopraxí jako měřítkem pravdy. V tomto ohledu by se nemělo zaměňovat
praktické zaměření, jež je rovněž vlastní tradiční teologii stejně jako
spekulativní zaměření, za výsadní prvenství určitého typu praxe,. Tato
praxe je pak ve skutečnosti revoluční praxí, jež se tak stává nej vyšším
měřítkem teologické pravdy. Zdravá teologická metoda samozřejmě bere ohled i na církevní praxi a vidí v ní jeden ze svých základů, ovšem proto, že je odvozena z víry, neboť je jejím životním projevem.
4. Sociální učení církve se s pohrdáním odmítá, protože prý vychází
z iluze, že je možný kompromis, což je typické stanovisko středních tříd,
které nemají historické poslání.
5. Nová hermeneutika příznačná pro tyto »teologie osvobození« vede k novému, v podstatě politickému výkladu Písma. Proto se přikládá
obzvláštní důležitost Exodu, pokud byl osvobozením z politického
otroctví. Navrhuje se kromě toho i politický výklad chvalozpěvu Magnificat. Omyl nespočívá v tom, že se věnuje pozornost politickému rozměru biblického vyprávění, nýbrž v tom, že tento rozměr se pokládá za
hlavní a výlučný, což vede k zploštěnému výkladu Písma.
6. Mimoto se tím vstupuje na pole pozemského mesianismu, což je
jeden z nejradikálnějších výrazů zesvětšťování Božího království a jeho
pohlcení tokem lidských dějin.
7. Tím, že se politickému rozměru vyhrazuje výsadní místo, tíhne se
k popírání jzásadní novosti Nového zákona a především se zneuznává
osoba našeho Pána Ježíše Krista, skutečného Boha i člověka, jakož i specifický ráz osvobození, které on nám přináší a které je především osvobozením od hříchu, zdroje věčného zla.
8. Kromě toho, přehlíží-li se právoplatný výklad církevního učitelského úřadu a odmítá-li se jako třídní výklad, znamená to i vzdalovat se
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od tradice. Kdo tak postupují, zbavují se základního teologického výkladového měřítka a prázdný prostor, jenž se tak vytvoří, se vyplňuje nejradikálnějšími tezemi racionalistické exegese, Znovu se tak bez kritičnosti
přijímá protiklad mezi »historickým Ježíšem« a »Ježíšem víry«.
9. Je sice zachováno doslovné znění článků víry, zvláště znění, jež
jim dal Chalcedonský koncil, ale přikládá se jim nový význam, což se
prakticky rovná popření víry, jak ji hlásá církev. Na jedné straně se
odmítá krístologické učení, jak je předáváno tradicí, a to ve jménu třídního měřítka; na druhé straně se chce dospět k »historickému Ježíši« vycházejíce z revoluční zkušenosti boje chudých za osvobození.
10. Kromě toho se tu zamýšlí žít obdobným způsobem, jakým prý žil
Ježíš, Zkušenost, kterou prožívají chudí v boji za osvobození, zkušenost,
jež prý měla být i Ježíšova, by odhalovala, a to jen ona, pravého Boha a
Království.
11. Je zřejmé, že takovýmto způsobem se popírá víra ve vtělené Slovo, jímž byl »Bůh a Pán Kristus« (25), který zemřel a vstal z mrtvých za
všechny lidi. Nahrazuje se Ježíšovou »postavou« mající povahu jakéhosi
symbolu, jenž v sobě ztělesňuje požadavky boje utlačovaných.
12. Tím dostává Kristova smrt výlučně politický výklad. Popírá se tak
i její spásonosná hodnota a celá ekonomie vykoupení.
13. Závěrem lze prohlásit, že tento nový výklad v sobě zahrnuje i
křesťanské tajemství ve svém celku.
14. Všeobecně bychom tento výklad mohli nazvat převrácením symbolů. Např. místo abychom jako svatý Pavel viděli v Exodu předobraz
křtu (26), v novém výkladu se Exodus stane symbolem politického osvobození lidu.
15. Totéž hermeneutické měřítko se přenáší i na život v církvi a na
její hierarchické zřízení. Proto vztahy mezi hierarchií a »bází« se stávají
mocenskými vztahy, jež se řídí zákonem třídního boje. Přehlíží se prostě
svátostný ráz, na němž jsou založeny církevní úřady a služby a jejichž působením se církev stává duchovní skutečností, kterou nelze podrobovat
čistě sociologickému rozboru.
16. Převrácení symbolů zjišťujeme i v oblasti svátostí. Eucharistie se
již nechápe jako svátostné zpřítomnění smírné oběti a jako dar Kristova
těla a krve, nýbrž stává se oslavou bojujícího lidu. V důsledku toho se radikálně popírá i jednota církve. Jednota, usmíření a společenství v lásce
se již nechápou jako dar, který dostáváme od Krista (27). Jednotu vytvoří
historická třída chudých svým bojem. Třídní boj je cestou k této jednotě.
A tak se i eucharistie stává třídní eucharistií. Současně se popírá i vítězná síla Boží lásky, kterou jsme dostali jako dar.
(25) Sr. Sk( 2, 36.
(26) Sr. 1 Kor 10,. 1-2.
(27) Sr. [tf 2, 11-22.
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XI. - Pokyny a směrnice
1. Upozornění na závažné úchylky, kterých se dopouštějí některé
»teologie osvobození«, nesmí být v žádném případě vykládáno jako byť i
jen nepřímý souhlas s těmi, kdo udržují lid v chudobě a těží z toho, anebo kdo před touto bídou resignují, anebo jsou lhostejní. Církev vedená
evangeliem milosrdenství a lásky k člověku slyší úpěnlivé volání po spravedlnosti (28) a chce na ně odpovědět všemi svými silami.
2. Co nejzávaznější a nejnaléhavější výzva platí proto církvi. Duchovní pastýři - a mnoho z nich už to dělá - budou musit považovat odpověď na tuto výzvu za přednostní úkol a postupovat při tom odvážně a
neohroženě, prozíravě a obezřetně, s horlivostí a neochvějností, jakož i s
láskou k chudým, která se nebojí ani obětí.
3. Všichni - kněží, řeholníci i laikové - kteří slyší toto volání po
spravedlnosti a chtějí pracovat ve prospěch evangelizace a rozvoje člověka, budou přitom musit postupovat ve společenství se svými biskupy a s
církví, a to každý podle svého zvláštního povolání v církvi.
4. I teologové si uvědomí církevní povahu svého povolání a budou
spolupracovat loyálně a v duchu dialogu s církevním učitelským úřadem.
Poznají, že tento úřad je darem Krista jeho vlastní církvi (29) a budou
přijímat jeho slova a pokyny se synovskou úctou.
5. Požadavky plného rozvoje člověka a opravdového osvobození je
možno pochopit jen tehdy, vycházíme-li při tom z evangelizačního poslání církve v jeho celistvosti. Nepostradatelnými pilíři tohoto osvobození jsou pravda o Ježíši Kristu Spasiteli, pravda o církvi a pravda o člověku a jeho důstojnosti (30). Církev, která si přeje, aby byla v celém světě
církví chudých, chce sloužit ušlechtilému boji za pravdu a spravedlnost,
a to ve světle Blahoslavenství, hlavně blahoslavených chudých v duchu.
Obrací se na každého člověka, a proto na všechny lidi. Je »universální
církví, církví vtělení. Není pouze církví určité třídy nebo kasty. Mluví
jménem samotné pravdy. A ta pravda je realistická.« Učí, abychom brali
na vědomí »každou lidskou skutečnost, každou nespravedlnost, každé
napětí a každý boj« (31).
6. Účinná obrana spravedlnosti musí být založena na pravdě o člověku, stvořenému k Božímu obrazu a povolanému k milosti Božího synovství. Základem spravedlnosti je poznání skutečného vztahu člověka
k Bohu, neboť jím se řídí i vztahy mezi lidmi. Proto také boj za lidská
práva, na který se církev stále odvolává, je opravdovým bojem za spravedlnost.
(28) Sr. Dokument z Puebiy, I, II, č. 3. 3.
(29) Sr. Lk 10, 16.
(30) Sr. JAN PAVEL II., Proslov při zahájeni konference v Puebie, v A ASI) ( 1 9 7 9 ) , s t r . 188-196;
Dokument z Puebiy, II, 1.
(31) Sr. JAN PAVEL II., Řeč ve Favete »Vidigal« v Rio cle Janeiro, 2. července 1980, v AAS 72
(1980), str. 852-858.
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7. Pravda o člověku vyžaduje, aby tento boj byl veden prostředky odpovídajícími lidské důstojnosti. Proto je nutno odsoudit systematické a
úmyslné používání slepého násilí, ať se jej dopouští kterákoli
strana (32). Spoléhat se na násilné prostředky v naději, že se tím dosáhne větší spravedlnosti, znamená být obětí smrtelné iluze. Násilí plodí
opět jen násilí a snižuje člověka. Zraňuje lidskou důstojnost v osobě
svých obětí a tutéž důstojnost ponižuje v těch, kdo se tohoto násilí dopouštějí.
8. Pro naléhavost radikálních reforem těch struktur, z nichž se rodí
bída a které jsou samy o sobě formami násilí, nelze zapomínat, že zdrojem nespravedlností je samo lidské srdce. Jen budeme-li se dovolávat
etických schopností člověka jako osoby a stálé potřeby vnitřního obrácení", bude možno dosáhnout takových sociálních změn, které by opravdu sloužily člověku (33), Podle toho, jak budou lidé postupně spolupracovat - a to svobodně, z vlastního podnětu a solidárně - pro dosažení
těchto změn, a podle toho, jak si budou uvědomovat svou vlastní odpovědnost, budou také stále více opravdu lidmi. Převrácení vztahů mezi
morálkou a strukturami odpovídá materialistické antropologii, která je
neslučitelná s pravdou o člověku.
9. Je proto rovněž zhoubným klamem věřit, že nové struktury samy o
sobě uvedou v život »nového člověka« ve smyslu pravdy o člověku. Křesťan nesmí zapomínat, že zdrojem všeho opravdu nového je Duch svatý,
který byl do nás vlit, a že pánem dějin je Bůh.
10. Stejně tak odstranění struktur plodících nespravedlnost
prostřednictvím revolučního násilí není ipso facto počátkem nastolení
spravedlivého režimu. Všichni, kdo si upřímně přejí skutečné osvobození svých bratří, musí vzít v úvahu jednu nanejvýš pozoruhodnou skutečnost naší doby. Miliony našich současníků oprávněně touží po znovunabytí základních práv, kterých je zbavily totalitní a ateistické režimy
zmocnivší se revoluční a násilnou cestou vlády právě ve jménu osvobození lidu. Tuto hanbu nynější doby nelze přehlížet: právě pod záminkou
osvobození jsou celé národy udržovány ve stavu otroctví nedůstojném
člověka. Ti, kdo se snad i nevědomě stávají spoluviníky takovéhoto zotročování, zrazují ty chudé, kterým chtějí sloužit.
11. Třídní boj jako cesta k beztřídní společnosti je mýtus, ktexý brzdí
reformy a zhoršuje bídu i nespravedlnosti. Ti, kdo se dají okouzlit tímto
mýtem, měli by uvažovat o hořkých historických zkušenostech získaných s třídním bojem. Pochopili by pak, že nejde o to, aby pro utopický
ideál opustili účinný prostředek boje ve prospěch chudých. Jde naopak o
to, aby se zbavili pouhé vidiny a opřeli se o Evangelium a jeho přetvářející sílu.
(32) Sr. Dokument z Puebly, II, II, č. 5. 4.
(33) Sr. tamtéž, IV, 3, fc. 3. 3.
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12. Jednou z podmínek nezbytného návratu ke správné teologii je
znovuzhodnocení sociálního učení církve, které naprosto není již
uzavřené, nýbrž naopak je otevřeno všem novým otázkám, jež během
času nepřestávají vyvstávat. Z tohoto hlediska je dnes nepostradatelný
přínos teologů a myslitelů z celého světa pro reflexi církve.
13. Pro věroučné a pastorační úvahy církve jsou stejně tak nutné i
zkušenosti těch, kdo přímo pracují v oblasti hlásání evangelia a pomoci
chudým a utiskovaným. V tomto smyslu je třeba říci, že určité rysy pravdy si uvědomujeme z praxe, pokud se ovšem pod tímto pojmem rozumí
pastorační a sociální praxe vycházející z evangelia.
14. Církevní učení poskytuje v sociální oblasti směrodatné etické
ukazatele. Aby však mohlo přímo usměrňovat činnost, vyžaduje osoby,
které jsou na výši jak z vědeckého a technického hlediska, tak i na poli
věd o člověku a politiky. Duchovní pastýři musí pečovat o výchovu takových kompetentních osobností, jež by hluboce žily v duchu evangelia.
To se obzvláště týká laiků, jejichž specifickým úkolem je budovat společnost.
15. Téže »teologií osvobození« jsou velmi rozšířené, a to v ještě zjednodušenější formě v osvětových kroužcích anebo v základových skupinách, kterým chybí katechetická a teologická průprava. Proto je přijímají i upřímní a velkodušní muži a ženy, aniž by je dovedli kriticky posoudit,
16. Duchovní pastýři mají proto bdít nad úrovní a obsahem katecheze a výchovy. Vždy je třeba předávat poselství spásy v jeho celé plnosti a
v jeho rámci i požadavky i zásady opravdového osvobození člověka.
17. Při tomto plném a neztenčeném předkládání křesťanského
tajemství jistě bude vhodné zdůraznit základní složky, které »teologie
osvobození« nejraději neuznávají či vylučují: že osvobození v Ježíši Kristu, pravém Bohu a pravém člověku, je transcendentální a plodem milosti, že jeho milost je svrchovaná, že je skutečná povaha prostředků vedoucích ke spáse, zvláště církve a svátostí. Musí se též připomínat skutečný význam etiky, pro kterou se rozdílnost mezi dobrem a zlem nemůže relativizovat, opravdový smysl hříchu, nutnost vnitřního obrácení a
universálnost zákona bratrské lásky. Bude se též varovat před takovým
zpolitizováním, které, zneuznávajíc jak specifičnost Božího království,
tak i nadpřirozený ráz lidské osoby, vede nakonec k sakralizaci politiky
a k zneužívání náboženského cítění lidu ve prospěch revolučních iniciativ.
18. Obráncům »pravověrnosti« se někdy vytýká pasivnost, shovívavost anebo nepřímá spoluvina na nesnesitelných situacích, v nichž vládne nespravedlnost, a na politických režimech, které je udržují. Vyžaduje se proto ode všech, zvláště pak od duchovních pastýřů a od těch,
kdo mají odpovědná postavení, duchovní obrácení, hluboká a upřímná
láska k Bohu i bližním, horlivé úsilí o spravedlnost a mír, jakož i evan563

gelní cit pro chudé a chudobu. Úsilí o čistotu víry nelze oddělovat od
úsilí podávat skrze plně žitý křesťanský život odpověď účinného svědectví služby bližním, a to především chudým a utlačovaným. Tímto
svědectvím neochvějné a činorodé lásky křesťané budou klást základy
oné »civilisace lásky«, o níž po Pavlu VI. mluvila i biskupská konference
v Pueble (34). Je ostatně mnoho těch - kněží 3 řeholníků či laiků - kteří
se opravdu evangelním způsobem zasvětili budování spravedlivé společností.
Závěr
Slova Pavla VI. obsažená ve Vyznání víry Božího lidu vyjadřují zcela
jasně viru církve, od níž se nelze odchylovat, aniž by se tím vyvolávaly
kromě duchovních škod i nové formy bídy a otroctví.
»Vyznáváme, že Boží království, které začíná zde v Kristově církví,
'není z tohoto světa', 'jehož tvářnost pomíjí*; jeho růst nelze zaměňovat s
pokrokem civilizace, lidské vědy a techniky, ale spočívá v tom, že poznáváme stále hlouběji Kristovo nevyzpytatelné bohatství; že stále silněji
doufáme ve věčná dobra, že stále upřímněji jsme přístupni Boží lásce a
že se stále hojněji rozlévá milost a svatost mezi lidmi. Ale právě tato láska nutí církev starat se o skutečné pozemské dobro lidí. Zatímco stále
připomíná všem svým dětem, že 4zde na zemi nemají trvalý domov 1 ,
povzbuzuje je, aby přispívaly - každé podle svého povolání a svých
prostředků - k dobru své pozemské vlasti: aby podporovaly spravedlnost, mír a bratrství mezi lidmi a poskytovaly pomoc bratřím, zvláště
chudým a potřebným. Usilovná starost církve, Kristovy nevěsty, o potřeby lidí a jejich radosti a naděje, o jejich tužby a soužení není nic jiného
než její přání být zde pro ně, aby je osvítila světlem Kristovým a spojila je
s Ním, jediným jejich Spasitelem. Tato starost nesmí nikdy znamenat, že
církev se přizpůsobí věcem tohoto světa nebo že ochabne její živé očekávání Pána a věčného království« (35).
Papež Jan Pavel II. během audience níže podepsanému
kardinálu
prefektovi schválil tuto instrukci, jak o ní rozhodla tato Posvátná kongregace na svém řádném zasedáni, a nařídil její zveřejnění.
Řím, Posvátna kongregace pro nauku víry, 6. srpna 1984, na svátek
Proměnění Páně.
J O S E F Kardinál R A T Z I N G E R , prefekt
A L B E R T B O V O N E , titulární arcibiskup, tajemník

(34) Sr. tamtéž, IV, 2, t. 2. 4.
(35) PAV12L VI., Vyznáni viry* Božího lidu, 30. června 1968, v AAS 60 <1968), str. 443-444.
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Svědectví

SOUHRNNÉ SDĚLENÍ O PŘÍPADECH VONS K 6. 11. 1984
Sděleni č. 400
Od svého prvního sdělení dne 24. 4. 1978 zpracoval a vydal Výborná obranu nespravedlivě stihaných, který se v prosinci 1979 jako Československá liga pro lidská práva stal i
členskou ligou Mezinárodni federace pro lidská práva FIDH, participující na prácí OSN,
399 sdělení o případech soudní a policejní represe vůči jednotlivcům či skupinám osob
pro jejich přesvědčení či svědomí a pro jejich jednání z nich plynoucí, Zabýval se výjimečně i jinými případy nespravedlivého stihání, zvlášté pokud se nepřímo týkaly jeho hlavního zaměření. Formou těchto písemných sdělení upozorňuje na jednotlivé případy kompetentní úřady i veřejnost.
Členy Výboru na obranu nespravedlivé stíhaných jsou: ing. Rudolf Battěk, Křižíkova
78, Praha 8, t.č. vězněn; Otta Bednářová, Havelská 21, Praha 1; Jarmila Běliková, Novovysočanská 12, Praha 9; dr. Václav Benda, Karlovo nám. 18, Praha 2; Albert Černý, Dřevařská 20, Brno; dr. Josef Danisz, U Santošky 9, Praha 5; Jiří Dienstbier, Podskalská 8,
Praha 2; Karel Freund. Mánesova 90, Praha 2; Václav Havelf U dejvického rybníčku 4»
Praha 6 (Hrádeček 5, Vlčice, okres Trutnov); Zbyněk Nejda, Nešporova 573, Praha 4 Háje; Ivan Martin Jirotts, Stará Říše 33, okres Jihlava, t.č. vězněn; Ladislav Lis, Sosnová
84, okres Česká Lípa; ing. Jan Litomiský, Vyskytná 2» okres Pelhřimov; Václav Malý, Nad
pomníkem 2, Praha 5; Michal Matzenauer, Přemyslovská 8, Praha 3; Dana Němcová, Ječná lr Praha 2; dr. Luděk Pacovský, Washingtonova 9, Praha 1; ing. Pavel Roubal, Čas!rov
131, okres Pelhřimov; Jan Ruml, Jiři Ruml, Kremelská 104/150, Praha 10; dr. Gertruda Sekáni nová-Ča krtová, Polná, okres Jihlava; Andrej Stankovlč, Melantrichova 6, Praha I ;
Anna Šabatová, Anglická 8, Praha 2; Petruška Šustrová, Kolínská 13, Praha 3; dr. ing, Jakub Trojan, Mělnická 44, Neratovice; Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2; Věra Vránová, Cimburkova 24, Praha 3.
Do zahraničí se odstěhovali: Zina Freundová, 53 B Florence Rd., London N4, Velká
Británie, tel. 00-44-1-2630013; dr. Martin Hýbler, 4, rue André Messager, Limoges, Francie, tel. 00-33-55-333659; Ivan Medek, Natlergasse 12/1/25, 1170 Wien, Rakousko, tel. 0043-222-454113; Jaroslav Suk, P. Bergersv. 72, 75249 Uppsala, Švédsko, tel. 00-46-18404572; Přemysl Janýr ml.; Svatopluk Karásek; Elzbieta Ledererová; Jiři Němec; Jan Pavelka; dr. Jan Tesař a Zdeněk Vokatý.
Styky VONS s Amnesty International (přidruženou organizací OSN) a dalšími zahraničními institucemi zprostředkovává člen Amnesty International prof. dr. František Janouth, Bergtorpsväg 62, 18363 Tahy, Švédsko, tel. 00-46-87-564828.
VONS vítá jakoukoli spolupráci a pomoc^ zejména při jyišíování jednotlivých případů*
i při podpoře postižených.
Pro naši práci jsou nezbytné zejména tyto údaje (pokud možno v úplnosti):
- jméno a příjmení postiženého, datum narození, adresa, povolání (sociální postavení, i dřívější);
- údaje o eventuálním předchozím trestním stíhání a event, jiných postizích;
- údaje o rodině a jejím sociálním postavení (též počet a věk dětí);
- fotografie postiženého (pokud možno negativ);
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- údaje o zahájení trestního stíhání (kým a jak, naph domovní prohlídkou, její výsledky);
- podrobná oficiální verze skutkové podstaty, popřípadě skutečné důvody trestního
stíhání a popis jednání, za něž je postižený de facto stíhán;
- v jakém stadiu je trestní stíhání;
- jméno obhájce a advokátní poradna.
V případě vazby navíc:
- oílcíáfní důvody vazby, od kdy trvá, zdravotní stav vězněného a jméno a adresu příbuzného, s nímž je vězněný ve styku, adresa vězníce.
V případě výkonu trestu tytéž údaje jako u vazby a navíc:
- maximum údajů z obžaloby a rozsudku (rozsudků);
- výše trestu, náprav ně-výchovná skupina, kdy byl trest nastoupen (jde-Ii o nástup trestu z »volné nohy«);
- za jaké trestné činy byl odsouzen (včetně označení podle trestního zákona - paragraf í odstavec);
- kdo a kdy věc soudil (i jména soudců);
- podmínky ve výkonu trestu (izolace, pracovní zařazení, kázeňské tresty);
- adresa nápravně výchovného ústavu včetně úseku, bloku apod., jméno náčelníka
NVÚ, event, vychovatele, vězeňského lékaře apod.
Prosíme o poskytnutí opisů rozsudků, obžaloby, usnesení o zahájení trestního stíhání
a jiných důležitých dokumentů, o jména vyšetřovatelů, prokurátorů atd., o záznamy ze
soudního jednání. Obracejte se na členy VONS nejlépe přímo a osobně (ústně).
V tomto souhrnném sdělení jsme se pro přehlednost omezili na výčet případů, které
jsou aktuální. Rozdělili jsme je do tří skupin. V první jsou evidovány případy momentálně
vězněných, v druhé řadě těch, kteří jsou postiženi nově zavedenou formou represe, tj.
ochranným dohledem, a ve třetí jsou zařazeny aktuální případy podmíněných odkladů trestů nebo jejích zbytků a ty případy, u nichž je vedeno trestní stíhání na svobodě.
(Pokud není uvedeno jinak, značí »trest« nepodmíněný trest odnětí svobody s výkonem v I. nápravně výchovné skupině. Nenf-li uveden jiný právní předpis J s o u uvedené paragrafy z trestního zákona. Zkratky: OS = okresní nebo obvodní soud, MS = městský
soud, KS = krajský soud, NVÚ = nápravně výchovný ústav, NVS = nápravně výchovná
skupina, SN V = Sbor nápravné výchovy. V závorce jsou čísla sděleni VONS, týkající se
daného případu.)
I. -

Vězněni
1. Oldřich Bašta, nar. 29. 9. 1958, Na Drážce 418, Pardubice, dělník. Dne 17. 2. 1984
odsouzen OS v Pardubicích k 15 měsícům vězení pro údajné výtržnictví podle § 202,
ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156/a, útoku na veřejného činitele
podle g 15-6/2 a hanobení rasy, národa a přesvědčení podle § 198/b po policejním zásahu
proti koncertu neoficiální hudby v Kunraticích u Pardubic dne 17. 9. 1983. (366, 384.)
2. Ing, Rudolf Baitěk, nar. 2. I I . 1924, bytem Křižíkova 78, Praha 8, myč výkladních
skříní n sociolog, do r 1969 poslanec ČNR a jeden ze zakladetelů KAN, nezáviislý socialista, mluvčí Charty 77, Člen VONS. V sedmdesátých letech byl celkem 3 a půl roku ve vězení. 14. 6. 1980 byl zatčen pod záminkou vymyšleného útoku na policistu. Obvinění z
útoku na veřejného činitele a výtržnictví podle §§ 151/1 a 202/1 bylo později překvalifikováno na ublížení na zdraví podle § 221. Dále pak hlavně stíhán pro údajné podvracení republiky podle § 98/1, 2 a, b za dopisy adresované představitelům Socialistické internacionály, za práci ve VONS a v hnutí Chátry 77 a za spolupráci na sborníku O svobodě a moci.
Dne 28. 7. 1981 byl odsouzen MS v Praze k 7 a půl roku vězení v IL NVS a 3 roky ochran566

ného dohledu po výkonu trestu. Nejvyšším soudem ČSR při projednávání odvoláni dne S.
10. 1981 trest zkrácen na 5 a půl roku. Je vážně nemocen. Vězněn v izolaci v Ostravě: pošta 1, sehr. 28, 701 28 Ostrava. (12, 13, 41, 63, 74, 115, 140, 189, 195, 227, 260, 275, 349.)
3. Ing. Antonín Dobner, nar. 4. 7. 1950, bytem Zelenohorská 49, Plzeň, topič Metrostavu v Praze. Zatčen 27. 4. 1983 a 5. 10. 1983 odsouzen OS v Plzni ke 2 letům vězeni pro
údajné poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112, pro údqjné snižováni vážnosti
prezidenta republiky podle § 103 a pro prečin podle § 3 / l c zák. 150/69 Sb. Prvni dva body
obžaloby byly vzneseny na základě obsahu jeho soukromé korespondence, třetí po evidentním odposlechu telefonních hovorů. (336, 344, 349.)
4. RNDr. Miklós Du ray, n a r 18. 7. 1945, bytem Jaskový rad 161, Bratislava, geolog
Doprastavu Bratislava. Je zastáncem práv maďarské národnostní menšiny. Trestní stíhání
pro údajné pobuřování podle § 100 zahájeno v červnu 1982 bez uvalení vazby. Dne 10. 11.
1982 po domovní prohlídce uvězněn a obviněn z podvracení republiky podle § 98/1, 2 za
údajné zaslání článků o právech národnostních menšin k publikaci v exilových Časopisech.
V lednu a únoru 1983 bylo hlavní líčení pokaždé odloženo na neurčito a v únoru 1983 byl
dr. Duray propuštěn z vazby. Trestní stíhání zastaveno nebylo. Dne 10. 5. 1984 na něj byla znovu uvalena vazba a byl dále obviněn z údajného poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 a údajného šíření poplašné zprávy podle § 199, čehož se měl dopustit tím,
že v zahraničí publikoval články o omezení práv maďarské menšiny zaváděnou školskou
reformou. Aktuálně opět trestně stíhán pro podvracení republiky podle § 98/1, 2. (317,
327, 349, 375.)
5.. Jiří Gruntorád, nar. 21. 9. 1952, bytem Vítězného února 4, Praha 2, dělník, signatář
Charty 11. V r. 1980 byl tři měsíce ve výkonu trestu - obviněn a odsouzen pro údqjnč
držení střelné zbraně bez povolení. Celý případ byl uměle vykonstruován. Dne 17. 12.
1980 byl znovu zatčen a obviněn z podvracení republiky podle § 98/1, jehož se měl dopustit především samizdatovým rozšiřováním beletrie (mj. Seiferta a Hrabala) a materiálů
Charty 77. Dne 9. 7, 1981 odsouzen ke 4 rokům v II. NVS a 3 rokům ochranného dohledu. Toto opatření - ochranný dohled - bylo u politického vězné tohoto typu uloženo po
prvé. V NVÚ Minkovice byl vystaven neustálému šikanování, které vyústilo v další trestní
stíhání dne 7. 4. 1983 pro údajné křivé obvinění podle § 174. Došlio k němu poté, co byl
zbit příslušníkem SN V a podal si stížnost. Podle posudku vězeňských lékařů prý jeho zranění neodpovídá údajům v podané stížnosti. Za tento údř\jný trestný čin podle § 174 byl 4.
6. 1984 odsouzen OS v Liberci k dalšímu trestu 14 měsíců ve III. NVS. V odvolacím řízení
KS v Ústí nad Labem tento rozsudek zrušil a věc vrátil OS v Liberci, který dosud nerozhodl, odročiv dvakrát hlavní líčení, naposledy dne 5. 11. 1984 na den 10. 12. 1984. V tomto řízení mu nadále hrozí trest až 3 roky. Již v říjnu 1983 byl J. G, soudně přeřazen do III.
NVS; trest vykonává v NVÚ Valdice. (225, 256, 276, 349, 377.)
6. František Hanz iíček, nar. 30. 10. 1949, bytem Třebízského 1240, Kraslice, okres
Sokolov, vodárenský dělník v Karlových Varech. Odsouzen dne 31. 1. 1984 OS v Karlových Varech k 10 měsícům vězení pro údajné křivé obvinění - podle § 174/1 - vyšetřovatelů VB z fysického a psychického nátlaku při vyšetřování jiného případu. (368.)
7. Ing. Petr Hauptmann, nar. 7. 8. 1946^ bytem Klánovická 705/5, Praha 9, samostatný odborný referent na intendační základně ústřední správy federálního ministersLva zahraničního obchodu. Dne 4. 10. 1982 emigroval do NSR, dne 7. 12. téhož roku se z rodinných důvodů vrátil do ČSSR. Dne 12. 9.1983 po opětovných výsleších uvězněn a 9.2.1984
odsouzen MS v Praze k 10 letům vězení v IL NVS a k zákazu činnosti ve státních orgánech na 5 let pro údajné trestné činy opuštění republiky podle § 109/1 a vyzvědačství podle § 105/2, kterého se měl dopustit tím, že v době pobytu v NSR podal při výsleších informace o svém předchozím zaměstnání, jejichž obsah pokládal za irelevantní. (391.)
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8. Kamil Hönisch, nar. 8. 3. 1964, bytem Gagarinova 384, Pardubice, dělník. Dne 17.
2. 1984 odsouzen OS v Pardubicích k 8 měsícům vězení pro údajné výtržnictví podle §
202/1, ztěžování výkonu pravomocí veřejného činitele podle § 156/a a útoku na veřejného
činitele podle § 156/1 a, b po policejním zásahu proti koncertu neoficiální hudby v Kunraticích u Pardubic dne 17. 9. 1983. (366, 384.)
9. Ivan Jirous, nar. 23. 9. 1944, bytem Stará Říše 33, okres Jihlava, teoretik uměni a
umějecký vedoucí skupiny Plastic People, signatář Charty 77 a člen VONS. V letech 1974,
1976 a 1978 odsouzen a vězněn pro údajné výtržnictví. Tak byla kvalifikována jeho umělecká činnost jako např. pořádání koncertů a proslov na výstavě. V poslední době pracoval
jako zedník v místě svého bydliště. Tam byl 10. 11, 1981 znovu zatčen a obviněn již po
čtvrté z výtržnictví podle § 202/2, jehož se měl dopustit údajnou účastí na vydávání a
rozšiřování samizdatového kulturního časopisu Vokno. V průhledné snaze případ kriminaíízovat byl rovněž obviněn z nedovolené výroby a držení omamných prostředku podle
§ 187/1. Spolu s F. Stárkem, M. Hýbkem a M. Fričem odsouzen 9.7. 1982 OS v Chomutově ke 3 a půl roku vězení v Jíl. NVS a ke 3 letům následného ochranného dohledu. Je vězněn ve Valdících. (307, 309, 349.)
10. Stanislav Ko!ářy nar. 15. 11. 1955, bytem Husova 126, Dvůr Králové nad Labem,
okres Trutnov, dělník. Dne 13. 3. 1975 zatčen a pro údajné vyzvědačsťví spolu s V. Procházkou, A. Kunrtem a S. HettJerem byl v dubnu 1976 vyšším vojenským soudem v Příbrami odsouzen ke 13 rokům vězení ve III. NVS a třem letům ochranného dohledu. Delikt měl spočívat v tom, že těsně před pokusem odejít z republiky bez povolení čs. úřadů
vedl ve vesnické hospodě s místními obyvateli řeči o tamních kasárnách a jejich osazenstvu (obsahovaly v krájí všeobecně známá fakta), z čehož bylo vykonstruováno, že
chtěl těchto informací využít v případě, že by se pokus zdařil. Vězněn ve Valdících. (222,
349.)
11. Ing. Petr Kozánek, bytem Palackého 178, Kyjov, okres Hodonín. Je od 24. 9. 1984
ve vazbě v Brně-Bohunících pro údajný pokus poškozováni zájmů republiky v cizině podle
§ 8/1 k § 112, jehož se měl dopustit tím, že hodlal do Rakouska převézt některé samizdaty;
šlo o poezii Ivanky Kotrlé a Zdenka Rotrekla. (392, 395.)
12. Antonín Kimrt, nar. 12. 6. 1947, bytem Kačice Č. 183, okres Kladno, zedník.
Zatčen 21.5. 1975 a spolu se St. Kolářem, Vlad. Procházkou a J. Hettlerem byl odsouzen
pro údajné vyzvčdačstvC vyšším vojenským soudem v Příbrami k 10 rokům vězení v II.
NVS a ke tříletému ochrannému dohledu, Jeho vina měla spočívat v tom, že se svými spolustolovníky besedoval ve vesnické hospodě o místních kasárnách a jejich osazenstvu, což
byla fnkta v krtyi všeobecně známá. Na začátku roku 1983 byl soudně přeřazen do I. NVS;
trest vykonává v NVÚ Plzeň-Bory (222, 349.)
13. René Matoušek, nar. 13. 7. 1951, bytem Vrchlického 318, Liberec 13, zaměstnanec Dopravních podniků Liberec, Zaíčen 24. 2. 1983 a dne 3. 8. 1983 odsouzen pro údajné
pobuřování podle § 1G0/1 a, c OS v Liberci k 18 měsícům vězení za autorství a rozšiřování
letáků s politickým obsahem. Za otevřený dopis adresovaný ÚRO a odeslaný do zahraničí
byl R. M. od 27. 11. 1983 nově trestně stíhán pro pokus poškozování zájmů republiky v cizině podle § 8/1 k § 112. VSzněn v NVÚ Plzeň-Bory. (357.)
14. Miroslav Nový, nor. 27. 9. 1929, bytem Řezáčova 70, Brno, invalidní důchodce, signatář Charty 77. Dne 27. 2. 1984 odsouzen OS v Novém Jičíně k 15 měsícům vězení pro
údajný pokus o poškozování ziijmú republiky v cizině podle § 8/1 k § 112 a pro údajné poškození devizového hospodářství podle § 140/1, jichž se měl dopustit tím, že posílal do ciziny dopisy a pokoušel se z vlastních prostředků finančně zajistit v začátcích pobytu v zahraničí po připravovaném legálním vystěhování z ČSSR. (365.)
15. Ladislav Ševec, nar. 15. 7. 1959, bytem Bezručova 29, Brno, dělník. V roce 1978
odsouzen k 9 letům vězení ve IL NVS pro přípravu nedovoleného opuštění republiky
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podle § 7/1 k § 109/1 a pro pokus o zavlečení vzdušného prostředku do ciziny podle § 8/1 k
§ 180a/l. U obou uvedených trestných činů nedošlo ani k pokusu o jejich realizaci. Obsah
trestního spisu jsou v podstatě pouze výroky »pachatelů« v hospodě. (124, 125, 195, 349.)
16. Zdeněk Šibr, nar. 24. L 1957, bytem Bělehradská 314, Pardubice, dělník. Dne 17»
2. 1984 odsouzen OS v Pardubicích k jednomu roku vězení pro údajné výtržnictví podíle §
202/1» ztěžováni výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156/a a pro útok na veřejného činitele podle § 156/1 a, b po policejním zásahu proti koncertu neoficiální hudby v
Kunraticích u Pardubic dne 17. 9. 1983. (366, 384.)
17. Stanislav Urbánek; nar. 27. 5. 1965, bytem nám. Míru 640, Zruč nad Sázavou,
dělník. Dne 17. 2.1984 odsouzen OS v Pardubicích k 10 měsícům vězení pro údajné trestné činy výtržnictví podle § 202/1, ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle §
156/a a útoku na veřejného činitele podle § 156/2 po policejním zásahu proti koncertu
neoficiální hudby v Kunraticích u Pardubic 17. 9. 1983. (366» 384.)
18. Petr Vojáček, nar. 8. 2. 1961, bytem Žleby 284, okres Kutná Hora, dělník. Dne 17,
2. 1984 odsouzen OS v Pardubicích k jednomu roku vězení pro údsyné trestné činy výtržnictví podle § 202/1, ztěžování výkonu pravomoci úředního Činitele podle § 156/a a útoku
na veřejného činitele podle § 156/1 a, b a 2 po policejním zásahu proti koncertu neoficiální
hudby v Kunraticích u Pardubic dne 17. 9. 1983. (366, 384.)
19. Milan Vyhnálek, nar. 23. 5. 1961, bytem Hnátnice 229, okres Ústí nad Orlici,
dělník. V r. 1980 byl vězněn na Borech pro údajný pokus o opuštění republiky podle
§ 109/1. Dále byl 3. 6. 1981 odsouzen OS v Ústi mad Orlicí pro tr, činy pobuřování podle
§ 100/1 a, c a poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 a pro údqjný pře Čin nedovoleného držení střelné zbraně podle § 6 b zák. 150/69 Sb. k úhrnnému trestu 25 měsíců v
II. NVS. Trestný čin měl spočívat ve vyvěšování letáků u nádraží v Letohradě a v korespondenci se zahraničními rozhlasovými stanicemi. Dále odsouzen 3, 2. 1982 OS v Praze
2 pro křivé obvinění podle § 174/1 a křivé svědectví podle § 175/1 k dalším 18 měsícům
vězení v EL NVS za údjyně lživé obvinění vyšetřovatele StB a svoji údajně nepravdivou výpověď ve věci Jiřího Gruntoráda, Vězněn je v NVÚ Minkovice. (185, 319, 349,)
20. Jiří Wolf, nar. 15. 1. 1952, bez trvalého bydliště, dělník, signatář Charty 77. Od 16.
2. 1978 byl vězněn a odsouzen ke 3 lelům vězení pro údajné podvracení republiky podle
§ 98/1. Ve vězení byl soudně přeřazen do II. a nakonec do III. NVS a trest mu byl prodloužen o dalších 6 měsíců pro údajné křivé obvinění podle § 174/1. Od 17, 5, 1983 znovu
vězněn pro údajné podvracení republiky podle § 98/1, 2, které mělo spočívat především, v
tom, že J. W. poskytl rakouskému velvyslanectví v Praze zprávu o poměrech v NVÚ Minkovice. Odsouzen MS v Praze 21. 12. 1983 k 6 letům vězení ve III. NVS a 3 letům ochranného dohledu. Vězněn v NVÚ VaJdice. (43, 50, 63,69,71, 80, 123, 176, 195, 219, 293, 339,
343, 349, 351, 356.)
21. Pavel Wonka, nar. 23. 1. 1953, bytem Vrchlabí, U nemocnice 869, automechanik.
Dne 19. 1. 1984 odsouzen OS v Náchodě ke 14 měsícům podmíněně pro údajné rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132/1 b, pro údajné porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129/1 a pro přečin podle § 3/2 zákona č. 150/
69 Sb. Dne 20. 3. 1984 proměnil KS v Hradci Králové trest na nepodmíněný a dne 4. 7.
1984 byl P. W. zadržen a předán do výkonu trestu. Vykonává jej v NVÚ Plzeň-Bory. (394.)
22. Jan Wünsch, nar. 29. 1. 1957, bytem Nuselská 59, Praha 4, dělník, signatář Charty
77. Zatčen dne 12. 1. 1982 a dne 17. 12. 1982 odsouzen MS v Praze ve spojení s pozdějšími soudními rozhodnutími ke 3 a půl roku vězení a 2 rokům ochranného dohledu pro
údajné podvracení republiky podle § 98/1 a pro údajné odcizení rozmnožovacího stroje
Ormig podle § 132/1 a. Podvracení republiky mělo spočívat v rozšiřování písemností - i
materiálů Charty 77 - včetně účasti na letákové akci solidarity s polskými dělníky. Je vězněn v NVÚ Plzeň-Bory. (293, 311, 312, 349, 398.)
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IL - Ochranný dohled
L Ladislav Lisy nar. 24, 4. 1926, bytem Peklo, Sosnová 82, okres Česká Lípa, bývalý
politik, nyní dělník, bývalý mluvčí Charty 77, člen VONS. V roce 1978 dva měsíce ve vazbě pro údajné rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132. V roce 1979
vězněn od 29. 5. do 22. Í2. pro údajné podvracení republiky - činnost ve VONS - podle
§ 98. Trestní stíhání v obou kauzách nebylo zastaveno. D n e 5. 1. 1983 znovu zatčen a obviněn z údajného pobuřování podle § 100/1 a »tiskovinami pobuřujícího charakteru« a z
prečínu podle § 3/1 a zák. 150/69 Sb. pro údajné »odcizeni dvou pytlů neloupané kukuřice«. Toto druhé obvinění bylo později staženo. Dne 21. 7. 1983 odsouzen OS v České
Lípě ke 14 měsícům vězení a 3 rokům následného ochranného dohledu. Je vážně
nemocen. Propuštěn z vězení 5. 3. 1984 a při výkonu tříletého ochranného dohledu šikanován. Dne 10. 5, 1984 znovu zatčen a dne 23. 5. 1984 pro údajný přec in maření výkonu
úředního rozhodnutí podle § 7 zákona č. 150/69 Sb. odsouzen k dalším 3 měsícům vězení
v ÍL NVS přes nepodloženost obžaloby. Nyní je na něm opět vykonáván ochranný dohled
a každodenní šikanováni pokračuje. (12, 20, 34, 63, 90, 115, 118, 123, 156, 195, 216, 230,
332, 337, 349, 360, 363, 372, 374.)
2. Ing. Jan Litomiský, nar. 19. 8. 1943, bytem Vyskytná č. 2, okres Pelhřimov, ag.ronojn, signatář Charty 77 a člen VONS. Dne 17. 2. 1981 zatčen a 23. 10. 1981 odsouzen KS
v Českých Budějovicích ke třem letům vězení a dvěma letům ochranného dohledu pro
údajné podvracení republiky podle § 98/1, jehož se měl dopustit činností ve VONS. Propuštěn 18. 2. 1984. Je podroben ochrannému dohledu, který má drasticky stanovené
podmínky: podle ustanovení § 2/2 b zákona č. 44/73 Sb. (zákon o ochranném dohledu),
které soud při odsouzení J. L. použil, musí J, L. pobývat v přikázaném místě, jímž je obec
Vyskytná, a nevzdalovat se z něj bez souhlasu orgánu vykonávajícího ochranný dohled.
Tento souhlas byl dosud vydán jen proto, aby J. L. mohl chodit do práce a v nedělí na
bohoslužbu do sousední vsí (nikoli však do ještě bližšího sousedního Opatova, kam patří
do sboru a kam chodil před zatčením). Povolení navštívil bratra v Praze během dovolené
mu bylo odmítnuto. J. L. je podroben i dalším omezením; čtyřikrát týdně, a to také vždy v
sobotu a v neděli, se musí hlásit v okr, městě, příslušníci VB vstupují do jeho domu atd.
(162, 169, 175, 204, 212, 236, 277, 285, 318, 349, 358.)
3. František Stárek, nar. 1. 12. 1952, bytem Šlikova24, Praha 6, dělník, signatář Charty 77. Byl v r, 1976 odsouzen ke 4 měsícům podmíněně na 2 roky v kampani proti Plastic
People pro úcUyné výtržnictví podle § 202. Dne 10. 11. 1981 znovu zatčen a opět obviněn z
výtržnictví, jehož se měl dopustit vydáváním samizdatového kulturního časopisu Vokno.
Dne 9. 7. 1982 společně s L Jirousem, M. Hýbkem a M. Fričem odsouzen, a to k 2 a půl
rokům vězení v II. NVS a k dvěma letům ochranného dohledu. Od propuštění na svobodu dne 10. 5. 1984 se nad ním vykonává ochranný dohled. (279, 307, 349, 370.)
II L - V trest nim řízeni na svobodě
1. Bronislav Borovský, nar. 1964, z Bratislavy, studující chemicko technologické fakulty SVŠT. Dne 12. 12. 1983 zatčen na čs.-polských hranicích v oblasti Popradu a převezen do vězeni v Turnově v Polsku. Dne 19. 4. 1984 eskortován do vazby v Košicích a odsud 31. 8. 1984 propuštěn. Trestní stíhání pro ohrožování devizového hospodářství podle
§ 146 však pokračuje. Ve skutečnosti se zajímal o polskou náboženskou literaturu. (354,
371, 386.)
2. Tomáš David, nar. 12. 5. 1969, bytem v Olomouci, sanitár. Od 28. 4. 1983 trestně
stíhán pro údíyné pobuřování podle § 100/1 a, jehož se měl dopustit účastí na uvedení parodické divadelní hry v uzavřené společnosti. Dne 3. 7. 1984 odsouzen OS v Olomouci k
8 měsícům podmíněně na 2 roky. (347, 379, 380.)
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3. Lenka Dlouhái, nar. 17. 2. 1964, bytem Semtínská56, Ohrazeniee, okres Pardubice,
dělnice. Dne 17. 2. 1984 odsouzena OS v Pardubicích k 15 měsícům vězení podmíněně na
3 roky pro údajné výtržnictví podle § 202/1, ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156/a a pro útok na veřejného činitele podle § 156/1 a, b a 2 po policejním zásahu proti koncertu neoficiální hudby v Kunraticích u Pardubic 17. 9. 1983. (366, 384.)
4. Drahomíra Fajtlová, nar. 7. 12. 1927, bytem M. Pujmanové 280, Trutnov, provozářka krkonošských interhotelů v důchodu. Zatčena 2. 3. 1983 po domovní prohlídce a obviněna z pobuřování podle § 100/1 a pro šíření neoficiálně vydávané literatury. Ve vězení
v Hradci Králové vážně onemocněla, v květnu 1983 propuštěna. Dne 10. 5. 1984 odsouzena OS v Trutnově k 1 roku vězení podmíněně na 3 roky. (320, 349, 373, 390.)
5. Alojz Gabaj, nar. 1960, z Bratislavy, dělník Vodohospodářských staveb. Zatčen 12.
12. 1983 s Bráni slave m Borovským (viz bod 1. výše), s nímž vězněn, propuštěn a nadále
trestně stíhán. (354, 371, 386.)
6. Dr. Jozef Jablonický, nar. 1933, bytem Višňová 9, Bratislava, Od začátku května
1981 trestně stíhán pro údajné podvracení republiky podle § 98/1, 2 a, b v souvislosti s případem »francouzského kamionu«. V srpnu 1984 dále šikanován. (250, 349, 388.)
7. Josef Janošík, nar. 14. 1. 1957, bytem v Olomouci, sanitář. Od 21. 4. 1983 trestně
stíhán stejně jako Tomáš David (viz bod 2. výše), s nímž odsouzen k 18 měsícům podmíněně na tři roky. (347, 379, .380.)
8.. Jan Jemeika, nar. 3. 5. 1953, bytem v Olomouci, malíř. Od 28. 4. 1983 trestně
stíhán stejně jako Tomáš David (viz bod 2, výše), s nímž odsouzen k 6 měsícům podmíněně na 1 rok. (347, 379, 380.)
9. Jan Just, nar. 16. 10. 1946, bytem Jablonec nad Nisou, ul. ČSLA 8/18, dělník. Odsouzen 29. 4. 1983 OS v Jablonci nad Nisou ke 14 měsícům vězení pro Ir. čin pobuřování
podle § 100/1 za údajné vulgární výroky o poměrech. Z výkonu trestu podmíněně propuštěn, zbytek trestu odložen na zkušební dobu tří let. (397.)
10. Josef Kajnek, nar. 18. 4. 1949, bytem Řehákova 256, Kutná Hora, katolický kněz„
Od 16. 3. 1984 trestně stíhán pro údajné maření dozoru nad církvemi a náboženskými
společnostmi podle § 178, jehož se měl dopustit promítáním diapozitivů s náboženským
obsahem dětem v sakristii. Dne 18. 7. 1984 odsouzen OS v Ústí nad Orlicí k 6 měsícům
podmíněně na 1 rok. (367, 383.)
11. Jan Keller; bytem Zbytov u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou, duchovní českobratrské církve evangelické. Koncem listopadu 1983 obviněn z trestného činu maření
dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 a dne 1.1. 1984 zbaven
státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. Důvodem tr. stíhání i ztráty souhlasu
je organizování týdenního setkání evangelické mládeže ve farním objektu Zhořec. (350.)
12. Tomáš Konc, nar. 1963, z Bratislavy, student strojní fakulty SVŠT. Zatčen 12. 12.
1983 s Branislavem Borovským (viz bod 1. výše), s nímž vězněn, propuštěn a nadále
trestně stíhán. (354, 371, 386.)
13. Pavel Kvapil nar. 8. 5. 1965, bytem v Olomouci, studující. Od 28. 4. 1983 trestně
stíhán stejně jako Tomáš David (víz bod 2. výše), s nímž odsouzen k 6 měsícům podmíněně na 2 roky. (347, 379, 380.)
14. Marie Kvapilová, nar. 27. 3. 1951, bytem v Olomouci, vychovatelka. Od 28, 4.
1983 trestně stíhána stejně jako Tomáš David (viz bod 2. výše), s nímž odsouzena k 12
měsícům podmíněně na 18 měsíců. (347, 379, 380.)
15. Jan Mokrý, ze Šumperka. Odsouzen OS v Šumperku k 12 měsícům podmíněně
na tři roky pro maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178,
protože pořádal rodinná sezení s náboženským obsahem. (340, 362.)
16. Jaroslav Opletal nar. 19. 12. 1952, bytem v Olomouci, dělník. Od 28. 4. 1983
trestně stíhán stejně jako Tomáš David (viz bod 2. výše), s nímž odsouzen k 17 měsícům
podmíněně na dva roky. (347, 379, 380.)
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17. Ludmila Poláková, nar, 11. 7. 1918, bytem Lochmanova 585, Ústí nad Orlicí, katechetka v důchodu. Stíhána a odsouzena spolu s Josefem Kajnekem (viz bod 10. výše) k 8
měsícům podmíněně na 1 rok. (367, 383.)
18. Vladimír Procházka, nar. 18. 12. 1956, Kačice 161, okres Kladno, dělník. V dubnu
1976 odsouzen vyšším vojenským soudem v Příbrami pro údajné vyzvědačství podle
§ 105/1, 2 k 11 íetúrn vězení v IL NVS a k následnému ochrannému dohledu po dobu 3
let. Delikt měl spočívat v tom, že se St. Kolářem, J. Hettlerem a A. Kunrtem, kteří byli odsouzení spolu s ním, vedl ve vesnické hospodě debatu o tamních kasárnách a jejich osazenstvu; v hovorech se objevila jen všeobecně známá fakta. V lednu 1984 byl podmínečně
propuštěn. Zbytek trestu - zhruba 3 roky a 11 měsíců z původních 11 let - mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let. (222, 349.)
19. Jatí Pukal/k, Štolcova 20, Brno, invalidní důchodce. Od I L 5.1984 trestně stíhán
pro pobuřování podle § 100/1 b, protože údajně shromažďoval podpisy pod protestní petici proti rozmístění jaderných zbraní v ČSSR. (369, 378.)
20. Václav Soukup, nar. 1. 12. 1959, Maroldova 7, Praha 4, dělník. Dne 12. 1. 1982
zatčen a 17. 2, 1982 odsouzen MS v Praze ke 3 rokům vězení a 2 rokům ochranného dohíedu pro údajné podvracení republiky podle § 98/1, jež mělo spočívat v rozšiřování textů
nepřátelských státnímu zřízení, a pro údajné podílnictví podle § 134/1; obě činnosti vykonával spolu s Janem Wünschem (viz bod 22. v I. části tohoto sděEení). Dne 11. 10. 1984
byl podmíněně propuštěn a zbytek trestu - zhruba 3 měsíce - mu byl odložen na zkušební
dobu tří let. (293, 311, 312, 349, 398.)
21. Ivan Ši máček, nar. 4. 2. 1964, bytem v Olomoucí, studující. Od 28.4. 1983 trestně
stíhán stejně jako Tomáš David (viz bod 2. výše), s nímž odsouzen k 6 měsícům podmíněné na 1 rok. (347, 379, 380.)
22. JiříŠnajelr, ze Šumperka. Odsouzen spolu s Janem Mokrým (viz bod 15. výše) k
10 měsícům podmíněně na 3 roky, (340, 362.)
23. Tomáš Vázánt nar. 7. 2. 1951, bytem v Olomouci, geolog. Od 21. 4. 1983 trestně
stíhán stejně jako Tomáš David (viz bod 2. výše), s nímž odsouzen k 18 měsícům podmíněně na tři roky. (347, 379, 380.)
24. Jana Vážanová, nar. 19. 12. 1952, bytem v Olomouci. Od 28. 4. 1983 trestně stíhána stejně jnko Tomáš David (viz bod 2, výše), s nímž odsouzena k 10 měsícům podmíněně
na 2 roky. {347, 379, 380.)
25. Svatopluk Viktorín, nar. 16. 7. 1957, bytem v Olomouci, dělník. Od 28. 4, 1983
trestně stíhán stejně jako Tomáš David (viz bod 2. výše), s nímž odsouzen k 10 měsícům
podmíněně na 2 roky, (347, 379, 380.)
U následujících osob trvá stav trestního řízení, jak byl popsán v souhrnném sdělení
č. 349: Jiři Mazanec a František Pometlo - oba podmíněný odklad trestu, lhůta končí 30.
9. 1985 (324, 331, 334, 346, 349); Rudolf Smahel - trvá podmíněně odložený zbytek trestu, lhůta končí koncem listopadu 1985 (159, 273, 349).
Dalších 25 osob je trestně stíháno na svobodě, resp. trestní stíhání proti nim nebylo
zastaveno; stav stejný jako ve sdělení č. 349: Jarmila Běliková, Bystrik, dr. Jostf Danisz,
Josqf Dolista, Jiři Hájek, ing. Ivan Havel, Olga Havlová, ing. Karel Holomek, Jaromír
Hořec, ing. Miroslav Jáchym, dr. Zdeněk Jičínský, Eva Kantůrkova, František Kubíček,
dr. Miroslav Kusý, Václav Malý, dr. Jaroslav Mezník, Alois Moc, Jiři Müller, Štefan Podolin ský, Jan Ruml, Jiří Ruml, Jiřina Šiklová, Milan Šimečka, Jiři Tůma a Aleš Zlámal,
Otta Bednářová a Václav Ha vel mají trest ze zdravotních důvodů přerušen.
*

*

*

V tomto sdělení nejsou uvedeny případy dalších 170 osob, jimiž se VONS zabýval,
kde však již trest byl vykonán nebo trestní řízení bylo zastaveno.
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V průběhu posledního roku jsme o řadě případů informovali; dodatečně uvádíme, že:
- dne 23. 10. 1984 vypršela pětiletá zkušební lhůta, kterou MS v Praze uložil Daně
Němcové v procesu se členy VONS v r. 1979;
- na jaře 1984 bylo vyhověno žádosti o milost Heleny Abrahámově;
- po vykonání trestu byli propuštěni (kromě osob, o jejichž propuštění bylo vydáno
sdělení): začátkem r. 1984 Josef Wünsch po 1 roce věznění (293, 311, 312, 349); dne 2. 4.
1984 JUDr. Josef Průša po 5 letech (326, 349); dne 24. 5. 1984 středoškolský profesor Vladimír Liberda po 20 měsících (322, 349); dne 29. 8. 1984 měl být propuštěn RNDr, Jifji
Vitouš po 20 měsících, což není ověřeno (313, 340, 349); dne 25. 10. 1984 spisovatel Jaromír Šavrda po 25 měsících (47, 63, 97, 133, 195, 310, 315, 322, 349).
Z technických důvodů nebyla vzata v úvahu - při zpracování tohoto souhrnného sdělení - většina údajů ze sdělení VONS č. 335 až 343.
Mimosoudní represe
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných během své činnosti informoval i o mimosoudních represivních zásazích. Jde o krátkodobé zadržení (většinou do jednoho týdne),
osobní a domovní prohlídky, různé druhy ponižování, biti, omezování svobody pohybu,
střežení bytů a domů, pokousání policejním psem, odctzování či poškozování věcí, fotografování, filmování, poškozování pověsti a další. V této oblasti byly evidovány případy
402 osob, z nichž mnohé byly takto postiženy opakovaně.
Přitom znovu upozorňujeme, že VONS je v daných podmínkách schopen zaregistrovat a získat patřičnou dokumentaci jen ke zlomku případů soudní i mimosoudní represe.
8. listopadu 1984

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Československá liga pro lidská práva
člen Mezinárodní federace pro lidská právu

Upozorňujeme Čtenáře našeho časopisu, že souhrnné sdělení VONS Č, 349, na něž sc
toto sdělení častěji odvolává, jsme též uveřejnili v č. 92 Studií (11/1984), sir. 174-183 pozn. red.

K ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKEVNÍ POLITICE
O jednom jednání se zavřenými dveřmi (1)
Zpráva o dlouho očekávaném pobytu arcibiskupa Poggiho, nuncia se zvláštním posláním v Československu, byla překvapivě stručná a málo říkající. Sice se ve sdělovacích
prostředcích objevila i jeho fotografie spolu s místopředsedou vlády M. Lúčanem, ale z
obsahu rozhovorů jsme se nedozvěděli nic. Ani žádné podrobnosti o pěti dnech jeho pobytu u nás. Takový způsob zpravodajství j e vždy podnětem k nejrúznějším domněnkám
a konstrukcím, více či méně fantastickým. I o návštěvě arcibiskupa Poggiho a jeho průvodce P. Johna Bukovského se hovoří mnoho. Pokusme se oddělit od těchto pověstí některá
fakta.
Mnozí hovoří o íéto návštěvě jako o jednání mezi vládou ČSSR a Vatikánem. Pokud
se pod pojmem jednání rozumí druh setkání, při němž se hovoří o konkrétních problé(1) Převzato ze samizdatového časopisu Vzkříšeni, Velikonoční 1984, str. 20-21.
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mech, byť z rozdíl ných stanovisek a j e zde snaha sejít se na společné formulací, pak o žádné jednání nešío. Pouze o sondování, zda by eventuelně bylo možno j e d n a t Což je,
myslím si, po čtyřleté přestávce poněkud málo a znamená to znovu start od bodu nula.
Přestože návštěva ministra Chhoupka koncem minulého roku u Svatého otce slibovala
víc. Pravdu měli asi ti, kdo této návštěvě nepřipisovali příliš velký význam ve vnitropolitické sféře.
Zajímavé byly i okolnosti pobytu arcibiskupa Poggiho. Byl prý ubytován v bývalé víle
presidenta Beneše v Sezímově Ústí, údajně bez možnosti telefonického styku, navštívil
kostely v Tábore, Vodňanech, na Lomci - vždy v době, kdy tam nebyli věřící. Otázkou je,
zda to tak bylo organizováno proto, aby neměl možnost styku s věřícími, či aby se mu názorné předvedlo, že u nás o kostely ze strany malého zbytku věncích ani není zájem, takže
jednání je vcelku zbytečné. Návštěva na Lomci měla asi dokumentovat i existenci řeholního života u nás. Informoval však někdo nuncia o tom, že jde vlastně o jakýsi domov důchodců - řchoJnic, který si navíc upravily sestry do této podoby z vlastních prostředků?
S kardinálem Tomáškem hovořil nuncius pouze krátce. V této souvislosti je zajímavá
úvaha, proč se vůbec o situaci církve v ČSSR jedná bez jejího nejvyššího představitele. Za
normálních okolností by to bylo nelogické, v našich podmínkách však v tom můžeme viděl i něco příznivého, protože státní představitelé nemohou vytvářet na kardinála, jako
občana tohoto státu, svůj nátlak.
Je tedy jasné, že nešlo o jednání ve skutečném smyslu slova. A protože ani nemůžeme
znál instrukce, se kterými nuncius Poggi k nám přijel, pokusme se alespoň naznačit body,
o kterých by se mělo jednat, případně kterých by se měla týkat eventuelní dohoda.
1. Novelizace nebo ještě lépe zrušení zákona 218/49 o tzv. hospodářském zabezpečení církví a souvisejících právních norem. Tento zákon, vnucený církvi jednostranně,
byl původně vykládán jako úprava finančních vztahů mezi státem a církví po zestátnění
veškerého církevního majetku. Později však pomocí různých prováděcích nařízení, směrnic a pokynů se z něj stal nástroj podmanění církve státem.
2. Zrušení § 178 o tzv. maření dozoru nad církvemi. Svévolným výkladem tohoto
ustanovení je možno kohokoli za jakoukoli náboženskou činnost poslat do vězení či
aspoň odsoudit (viz četné rozsudky, publikované v Informacích o církvi).
3. Uspořádání vztahů státu a církve na základě poctivé dodržované odluky. T o znamená, že stát bude dodržoval náboženskou svobodu zakotvenou v ústavě i v různých mezinárodních smlouvách, které ratifikoval, a nedopustí absurdní bezpráví, kdy právní
norma nižší (zákon) omezuje právní normu vyšší (ústava). Nebude také zasahovat do
vnitřních záležitostí církve jako je jmenování biskupů, ustanovování kněží, výběr a výchova kandidátů na kněžství, náboženská činnost laiků, vydávání tisku atd. Církev pochopitelně nebude žádat od státu žádné finanční příspěvky, protože je lépe být církví chudou než
zotročenou.
4. Znemožnění jakékoli diskriminace věřících z náboženských důvodů a možnost
hájit se zákonným způsobem proti takové diskriminaci.
Možná, že si někdo řekne, že to by měl být ideální stav, dosažitelný snad až po řadě
etap. Jenže, co jo platné dohodnout se o nějaké etapě, která izolovaně vlastně nic neznamená, a o další etapy se pak marně snažit. Opravdu odstrašujícím příkladem takového jednání je dohoda z počátku 70. let, kdy byli jmenováni 4 biskupové, ale nedostalo se jim ani
kousku prostoru pro biskupskou službu a kdy se nakonec po letech ukázal i výběr těchto
osobností jako dost problematický.
I když např. Lidová demokracie (12. 4.) píše o vzájemné spokojenosti a o konstrukt!vnosti rozhovorů, spokojeni být určitě nemůžeme. A jestliže LD naznačuje, že někdo má
dvojí tvář, pak pro nás není těžké poznat, kdo svoji druhou tvář připomněl v 13. čísle Tribuny - týdeníku ÚV KSČ, kde byl dosud nejhrubším způsobem napaden přímo Svatý otec.
574

Souvislosti s nezdařeným jednáním se přímo nabízejí, když uvážíme čas potřebný k napsání a schválení článku i výrobní lhůty našich periodik. (Je známo, že kardinál Tomášek
proti tomuto článku ostře protestoval) (2).
Z tohoto hlediska není perspektiva vývoje vztahů mezi církví a státem v ČSSR - na
rozdíl od ostatních soc. států - nijak růžová. Máme ovšem prostředky, kterým nemůže nic
odolat. Je to modlitba, utrpení a láska ke všem lidem i k těm, kdo nás pronásledují. A
Ježíšův příslib, že »brány pekelné ji nepřemohou«!
*

*

*

K jednání se Svatým stolcem v Římě (3)
Ve dnech 2.-6. července 1984 probíhalo v Římě další kolo jednání československé delegace o církevních otázkách u nás. Zdejší tisk oznámil pouze, že mělo konsultativní ráz a
že se v něm má v brzké době pokračovat. O obsahu jednání přinesl zahraniční tisk jen dohady, že šlo o obsazení biskupských stolců, o církevní povolení Pacem in terris a o návštěvu Svatého otce v ČSSR v příštím roce.
Poněkud přesnější informace poskytli českoslovenští zástupci vybraným činitelům
Pacem in terris. V podstatě prý šlo - podle věrohodných pramenů - o následující požadavky z československé strany: 1) odvolání zákazu účasti kněží v organisaci PiT; 2) obsazení
biskupství, včetně arcibiskupství v Olomouci a v Trnavě osobami přijatelnými pro stát; 3)
sladění postupu církevních činitelů u nás se zájmy a potřebami socialistického státu.
V žádném bodě prý nedošlo k dohodě. Delegace Svatého stolce trvala na tom, že se k
předloženým požadavkům vyjádří až poté, co se bude radit s českými a slovenskými biskupy a ordináři, vyslechne jejich názor a dohodne se s nimi. (K tomu poznámka: Je to pochopitelná a náležitá reakce na to, že už po léta nedovolují československé úřady přímý
styk zástupců Svatého stolce s ordináři. Jejich izolace při posledním jednání v Sezimově
Ústí byla pobuřující!)
Podezřele pozoruhodnou zprávu sdělili českoslovenští delegáti prý »z informovaných
vatikánských kruhů«, že v poslední době dochází do Vatikánu mnoho dopisů z Československa od věřících a kněží, kteří se vyslovují s velkým uznáním o práci organizace Pacem
in terris a žádají odvolání jejího zákazu. K tomu lze dodat jen jedno: Zdejší komunistická
vláda potřebuje mít svou pátou kolonu i v katolické církvi, proto chce Pacem in terris
zachránit. Všeobecný a hluboký odpor proti tomuto hrobaři církve - jasně se ukázal, když
kněží smetli jeho mírového předchůdce roku 1968 - je potvrzením správnosti římského
rozhodnutí z 8. března 1982. Kdo to tedy asi píše - píše-li vůbec někdo - do Říma a oroduje za PiT?
*

*

*

Národní katolická církev? (4)
Zahraniční sdělovací prostředky přinesly zprávu, že Vasil Btfak navrhl činitelům
sdružení Pacem in terris na schůzce v Dolním Smokovci koncem června, aby uvažovali o
odklonění církve u nás od Říma, popř. o osamostatnění a o přidružení k moskevskému patriarchátu. Rudé právo to důrazně odmítlo s poukazem na probíhající jednání s Vatikánem, podobně i vedení Pacem in terris.
Zatím není dobře možné se vyslovit k celé věci. Pokud jde o Bilakovu osobu, těžko se
dá věřit, že by byl osobně účasten, i když podobné myšlenky naopak mu jistě nejsou cizí.
Pravděpodobně se při nějakém setkání mluvilo o pozvání patriarchy Pimena do Československa na metodějské jubilejní oslavy v r. 1985 místo Jana Pavla II.
(2) Dopis byl uveřejněn i ve Studiích 93-94 (IIWV/1984), str. 295-297 spolu s ukázkami z
Tribuny - pozn. red.
(3) Převzato ze samizdatového časopisu Informace o církvi (dále IOC) č. 8/1984, str. 4.
(4) Převzato z IOC č. 8/1984, str. 4-5.
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Vzrušení, které zpráva vyvolala u nás i v cizině, je ovšem pochopitelné a odůvodněné.
Stačí mj, srovnat, jak rozdílné referovaly Katolické noviny o pouti členů sdružení Pacem in
terris do Říma a o zájezdu do Moskvy. V Římě prakticky zmizel Svatý otec v obšírném
líčení památek atd., v Moskvě bylo všecko srdečné a všude bylo vidět plnou náboženskou
svobodu.
Je potěšitelné, že i členové PiT, zastávající různé odpovědné funkce, se zarazí, když je
stát chce zapojit do vážnějších pokusů o uvolnění svazku s obecnou církví. Nesnadno se
nám však věří, že by se komunisté vzdali plánu, o němž sní už dlouho, totiž podmanit si
naši katolickou církev do té míry, jak se jim to podařilo s pravoslavnými v Rusku a jinde.
Obdivuhodná věrnost řeckokatolické církve, která se nedala sjednotit s Moskvou
navzdory těžkému soužení a pronásledování, může něco říci i nám - i vládnoucí straně.

Čí JSOU KATOLÍCKE NOVINY? (*)
Věřící si stěžuje

šéfredaktorovi

'Vážený pán
Dr. Ladislav Belás
Šéfredaktor Katolické
Kapitulská ul. 10
Bratislava

Bratislava, 26. 5. 1984
noviny

Vážený pán kanóník,
8. marca 1982 vydala Posvátná kongregácia pre kňazov »Vyhlásenie o mektorých
združeniach alebo organizáciach, zakázaných všetkým kňazom«. Dna 12. marca 1982 prefekt tejlo kongregácie kardinál Silvio Oddi v liste kardinálovi Tomáškovi potvrdil, že toto
Vyhlásenie sa týka Združenia Pacem in terris, a teda od 8. marca 1982 je Pacem in terris
cirkevne zakázané združenie knázom.
S úžasom od toho dna sled ujem, s akou samozrejmosfou Katolické noviny ďalej prináŠqjú správy o činnosti tohoto združenia. Vo februári t.r. ste sa stali novým šéfredaktorom Katolických novin. Kým v případe predchádzajúceho šéfredaktora by sme Tudsky
mohli povedař, že sa zrazu ocitol uprostřed novej situácie, Vy, pán kanonik, ste při přebraní funkcie šéfredaktora vedeli, do Čeho idete - a preto beriete plnu odpovednosť za to,
čo sa v Katolických novinách uveřejňuje.
Uveřejňováním článkov, propagujúcich činnost združenia Pacem in terris, sa dopúšfate deliktu proti církevným vrchnostiam a slobodě církvi podFa kán. 1373 a 1374 CIC. Uvedené kánony hrozia za tieto delikty »interdiktom alebo inými trestami«. Žiadam Vás preto, aby ste přestali uveřejňovat v Katolických novinách články o činnosti Pacem in terris.
Zároveň Vám oznamujem, že ak by uverejftovanie takýchto článkov v KN pokračovalo, sotn rozhodnutý podať proti Vám trestnú žalobu na cirkevnom sude trnavskej arcidiecézy. Připomínám, že podia kán. 1417, & 1 CIC každý veriaci svoju vec sporovú alebo trestnú v kloromkolVek stupni a v ktoromkoIVek stave sporu móže odstúpií na rozhodnutie
Sviitej Stolici alebo pred ňu predviesť.
Taktlež Vám oznamujem, že v tomto zmysle som udělil splnomocnenie svojmu právnemu zástupcovi JUDr Jánovi Čarnogurskému, by tom Bratislava, Adlerová č. 10, aby
podnikol příslušné právně kroky, ak by sa ukázali potřebnými.
(*) Převzato z ÍOC č. 8/1984, str. 8-11, č. 9/1984, str. 7 a č. 10/1984, str. 4-5.
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Vážený pán šéfredaktor, ak som sa rozhodol pre tento list, viedol m a k tomu výlučné
mój vztah ku katolíckej Církvi a k jej hlavě - Sv. Otcovi.
Chcem. veriť, že v starosti o našu Cirkev pochopíte aj Vy, že v tak závažných veciach,
ako je vemosř Svätej Stolici, nemožno zaujat nerozhodné stanovisko a vyvodíte z toho patřičné uzávěry pře se ba a aj pre ďalšiu náplň Katolických novin.
S křesťanským pozdravom
R N D r František Mikloško
841 01 Bratislava, Bílikova ul. 16
Na vedomie: J. E. František kard. Tomášek, Arcibiskupský palác, Hradčanské nám., Praha.

Otec kardinál

odpovídá
Praha - Hradčany, 28. 5. 1984

Pax et Bonumi
Vážený pán doktor,
srdečne ďakujem za statečné, otvore né šlová v liste redakci i Katolických novin. Čím
viae by bylo takýchto listov, tým skór by sa dosiahlo nápravy.
Som rád, že máte aj Vy starosí o našu Cirkev a o jej budúcnosť a že aj v tak zAvaŽnej
věci, ako je zachovanie věrnosti jej viditefnej hlavě tu na zemi, stc zaujali tak rozhodné,
odhodlané stanovisko v záujme zachovania jednoty, pokoja a bratskej lásky.
Nech Vám Všemohúci pomáhá, posilňuje a ochraňuje Vás i Vašich blízkých.
V modlitbách som aj ja s Vami a žehnám Vám.
František kard.. Tomášek
arcibiskup pražský
Pán RNDr František Mikloško, Bílikova 16, 84101 Bratislava

Žaloba na církevní soud v Trnavě
Cirkevný súd
rím. kat. církvi
trnavskej arcídiecézy
Trnava
Zalobca: RNDr František Mikloško, bytom: 84101 Bratislava, Bílikova ul, 16
Prokurátor žalobců: JUDr Ján Čarnogurský, bytom: 841 02 Bratislava, ul. K. Adlera 10
Žalovaný: Möns. ThDr Ladislav Belás, redakcia Katolických novin, 815 21 Bratislava,
Kapitulská 20
Príslušnosť súdu: kán. 1407, § 3, druhá veta, kán. 1408, kán. 1412, kán. 1419, § 1 CIC
Cirkevný súd!
Dňa 8. marca 1982 vydala Posvátná kongregácia pře klérus »Vyhlášenie o niektorých
združeniach alebo hnutiach zakázaných kléru«. Posvátná kongregácia vydala toto Vyhlásenie na základe ratiHkácie a potvrdenia samotným Svatým Otcom Jánom Pavlom IL Prefekt Posvätnej kongregácie pre klérus Silvio kardinál Oddi v liste č. prot, 167699/1 pražskému arcibiskupovi kardinálovi Tomáškovi napísal, že Vyhiásenie sa vztahuje aj na tzv.
Združenie katolického duchovenstva Pacem in terris. Ostatně, táto skutočnosť vyplývá zo
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samotného textu Vyhlásenia a na druhej straně z analýzy dovtedajšej činnosti združenia
Pacem in terris. VdÖsledku Vyhlásenia je združeníe Pacem in terris najneskór od 8. marca
1982 církevne zakázanou organízácíou a členstvo alebo podpora tohto združenia zo strany veriacích j e porušením církevnej discipliny.
Žalovaný je od februára 1984 šéfredaktorom týždenníku Katolické noviny v Bratislavě.
Z titulu svojej funkcie zodpovedá za ich obsahovú náplň.
Časopis prínáša mnohé zaujímavé články a informácie zo života Svätej Cirkvi v súčasnosti aj v minulostí. Na svojej druhej straně noviny uverejňujú každý týždeň příslušné čítania zo Svatého Písma, čo nie je zanedbatelné. Takmer v každom čísle sú informácie - s
určitými obmedzeniami - o modlitbách, homíliach a vyhláseniach Svatého Otca. Možno
konštatovať, že Katolické noviny čiastočne nasycujú hlad slovenských veriacich po katolíckej tlačí, ich náklad sa pravidel ne vypredá.
Poprí uvedených pozítívach Katolických novin prejavuje sa v ich publicistike vážný
problém. Katolické noviny opakované uverejňujú materiály, propagujúce činnosř združenia Pacem in terris. Informujú o podujatiach združenia a poskytujú tribúnu funkcionárom
tejto cirkevne zakázanej organizácie na propagáciu svojej zhubnej Činnosti.
Aj za tento tematický okruh článkov, uveřejňovaných v Katolických novinách, zodpovedá žalovaný.
Podia kán. 210 CIC všetci veríaci, podia vlastného stavu, sú povinni viesť svátý život a
venovať svoje sily ku vzrastu Cirkvi a podpore jej nepřetržitého posväcovania. Podia kán.
212, g 1, čo sväti pastieri ako predstavitelia Krista, ako učitelia viery vyhlásia alebo ako
správcovia Cirkvi ustanovia, veriaci, súc si vědomí svojej zodpovědnosti, sú povinní nasledovař s křesťanskou poslušnosfou.
Vo vědomí uvedenej svojej zodpovědností voči Cirkvi, listom z 26. mája 1984 som žalovaného vyzval, aby přestal uveřejňovat v Katolických novinách články o združení Pacem
In terris. Žalovaný však v uveřejňovaní takýchto článkov pokračuje. V KN c. 22/1984 z 3.
6. 1984 je na prvej straně článok Z činnosti Združenia Pacem in terris, v KN č. 25/84 z
24. 6. 1984 článok Teologický seminář v Dolnom Smokovci (poriadaný Pacem in terris),
KN č. 26/84 z 1. 7. 1984 přejav, přednesený na teologickom semináři Pacem in terris pod
názvom Pokoj vzdialeným i blízkým, KN č. 22-26/84 uverejňujú seriál reportáži o zájezde Pacem in terris (a niektorých hodnostárov katolíckej Cirkvi na Slovensku) do SSSR.
Možno prcdpokladať, že uveřejňovánie podobných materiálov bude pokračovaí.
Podia kán. 1373 CIC, kto povzbudzuje podriadených k neposlušnosti, potrestá sa interdiktem alebo iným primeraným trestom. Podfa kán. 1374 CIC, kto podporuje alebo riadi združenie, ktoré strojí úklady proti Cirkvi, polrestá sa interdiktom.
Žalovaný uveřejňováním článkov o Pacem in terris dopúšfa sa citovaných deliktov
proti cirkevným vrchnostiam a slobodě Cirkvi. Závažnost deliktov zvyšuje okolnosf, že ich
žalovaný páchá sústavne a verejne. Páchá ich v období, keďCirkev na Slovensku potřebuje viae ako kedykofvek predtým disciplínu a zomknutosť okolo Svatého Otca.
Ako veriaci účastník Kristovej Cirkvi pokládám za svoju povinnosí a za svoje právo
postavit sa proti pokračujúcemu páchaniu uvedených deliktov žalovaným. Podávám preto
tuto žalobu podia kán. 1476, 1728, § 1 CIC a navrhujem, aby cirkevný súd zahájil vo veci
konanic a uložil žalovanému trest podia zákona.
Bratislava, dňa 9. júla 1984
František MikloŠko
Přílohy: list z 26. 5. 1984
splnomocnenie
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Církevní soud v Trnavě odmítá

kompetenci
CFRKEVNY SUD V TRNAVĚ

Č. j.: 1/1984 - TC
Vec: Dr. Beíás - Dr. Mikíoško causa crim.

Trnava, dňa 16. júla 19S4

Vážený pán
Dr. František Mikloško
Bratislava
Priložene Vám vraciam žalobný spis a poznamenávám, že Möns, Dr. Ladislav Belás
nie je kňazom trnavského arcibiskupstva, ale nitrianského biskupstva.
Dozvěděli sme sa, že náplň a obsah Katolických novin ovplyvftujú Státně orgány a přeto ťarcha zodpovědnosti neleží celá na pleciach šéfredaktora.
S uctivým pozdravom
M. Jurišič v. r.
súdny vikář
Žaloba na církevní soud v Nitře
Cirkevný súd
rím. kat. cirkvi
Nitra

Bratislava, 24. 7. 1984

Vec: Möns. ThDr. L. Belás - žaloba
V zastúpení RNDr. Františka Miklošku priložene posielam trestnu žalobu na Möns.
ThDr. Ladislava Belása, kňaza nitranskej diecézy. Žalobu, póvodne adresovaná Cirkevněmu súdu trnavskej arcidiecézy, tento súd vrátil s odóvodnenim, že Möns. Belás patří do
Vašej diecézy. V zastúpení žalobců navrhujem, aby ste na základe žaloby zahájili konáme
proti žalovanému.
S křesťanským pozdravom
J U D r
J á n čarnogurský
84102 Bratislava, ul. K. Adlera 10
Přílohy: žaloba
list z 26. 5. 1984
splnomocnenie
kópia listu Cirkevného súdu v Trnavě čj. 1/1984-TC
Církevní soud v Nitře žalobu

zamítá
CIRKEVNÝ SÚD V NITRE

Čís.: 13/1984

V Nitře, dňa 2. augusta 1984

Vec: Dr. Mikloško - žaloba proti Dr. Belásovi
Pán JUDr. Ján Čarnogurský
Ul. K. Adlera č. 10
841 02 Bratislava
Dňa 27. 7. 1984 som převzal, od Biskupského úřadu v Nitre Váš prípis zo dňa 24. 7,
1984 spolu s následujúclmi doklad mi:
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1) List p. RNDr. Františka Miklošku, Bratislava, Bílíkova uL č. 16, adresovaný vsdp.
Möns. ThDr, Ladislavovi Belásovi, šéfredaktorovi Katolických novin, Bratislava, Kapitulská ul. c. 20;
2) spoJnomocnenie zo dna 9. 7. 1984, kterým Vás p. RNDr. František Mikloško, Bratislava» Bílíkova u l L 16, poveruje zastupoval ho pred cirkevným súdom;
3) žalobný spis p. RNDr. Františka Miklošku zo dna 9. 7. 1984 proti vsdp. Möns. Ladislavovi Belásovi, šéfredaktorovi Katoi. novin, Bratislava, Kapitulská ul. é. 20;
4) kópiu listu arcibiskupského cirkevného sudu v Trnavě zo dna 16. 7. 1984, čís. 1/
1984-TQ
Po preskúmaní všetkých přiložených spísov a po tríezvom zvážení ich obsahu, pričom
nemožno nebrat do úvahy mnohé reality nášho života, žalobu Vášho klienta ako neodovodnenú a neopodstatněnu zamietam.
ODÖVODNENIE

1) V každom čísle KN čítáme tento údaj: »Katolické noviny ... vydává SSV Trnava v
CN Bratislava. Vedie redakčná rada. Šéfredaktor Möns. ThDr. Ladislav Belás.« Z tohto
údajů je jasná konklúzia: Möns. ThDr, Lad. Belás nie je zodpovědným redaktorom, ale
len šéfom redakčné rady. Návrh na jeho menovanie do funkcie šéfredaktora dala správná
rada SSV. A Zboř ordinárov Slovenska mu jednohlasne zveril túto nie Fahkú funkciu, ktorú Möns. ThDr. Ladislav Belás převzal len z poslušnosti.
2) Duchovným patrónom SSV, ako aj. KatoL novin, je trnavský Ordinár, ktorý spolu s
ostatnými Ordínármi dal súhlas na menovanie Möns. ThDr. Beíása za šéfredaktora KN a
ktorý vyrnenúva aj cirkevného censora pre KN. Tento si i ste plní svoju povinnost a keby
bol našiel v KN niečo proti učeniu sv. Církvi v otázkách viery alebo rnravov, bol by rozhodne zakročil.
3) Váš neoprávněný útok na šéfredaktora KN je vlastně útok na ZOS a myslím, že j e
to prismelé gesto - nechcem použit tvrdší výraz - pře veriaceho křesťana katolíka v súčasnej dobe. Katolík nikdy nebude nespravodlivo obviňovat čestného kňaza, ale radšej sa bude za neho modlíť.
4) Problémy, kloré Vás znepokojujú, musia riešiť najdöst. páni ordináři nie podrážděno, ale trpezlivo, rozvážné, s vačšou dávkou trpežlivosti, teda s takým taktom, aký je příslovečný oj rímskej Kúrii.
5) Prehlásenie ordinárov, ktoré bude uverejnené asi v čísle KN zo dna 12. aug. t. r.,
poslal J, E, František kard. Tomášek najdöst. pánovi biskupovi Dr. Ferancovi koncom minulého mesiaca s týmito slovami: »Pončvadž máme jedinou tribunu KN, proto tam to pošleme: já do českých a Ty do slovenských,« Neoprávněnou žalobou nič nedosiahneme, lebo to je negácin. Usilujme sa radšej, aby KN boli hodnotnejšie, príťažlivejšie. »Veta zmaže
modlitba spravodlivého!«
6) Nechcel som citovat kánony. Sme predsa kresíania a medzi nami musí vládnut
bratská láska. Použil by som ich až potom, keby Vám nestačili moje úprimné šlová.
S katolickým pozdravom
ThDr. Štefan Janega
súdny vikář
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OTEVŘENÝ DOPIS

Dokument

POLSKÝM

PŘÁTELŮM

Charty 77 č. 19/S4

S rozhořčením a odporem jsme přijali zprávu o únosu a za vraždění katolického kněze
Jerzyho Popieluszka. Odsuzujeme jakýkoliv terorismus; Je to akt slepé nenávisti* která popírá všechna práva i uznávané morální zásady a která se snaží zakrýt svou ubohost tím, že
okolo sebe vrší těla nevinných obětí. Tím méně můžeme mlčet, je-H takový zločin spáchán v sousední zemi, s kterou nás úzce pojí dávné kulturní tradice i obdobné osudy a politické zřízení. Je-li spáchán na člověku, který byl dobrým pastýřem stejně trak svým farníkům jako stávkujícím varšavským dělníkům a jehož názory na svobodu, spravedlnost a
společenskou solidaritu jsou neobyčejně blízké názorům našim. Nebof Jerzy Popieluszko
nebyl žádnou nahodilou obětí, nýbrž mučedníkem své víry a pevného občanského postoje, který mu tato víra diktovala.
Je zajisté pozitivní, že pravděpodobní pachatelé byli dopadený že oficiální struktury
slibují jejich spravedlivé potrestání a důkladné vyšetření celého spiknutí. Známe však z
vlastní zkušenosti příliš dobře mechanismy moci v našich zemích, než abychom byli
ochotni uvěřit, že by zde mohlo dojít k teroristické akci - navíc provedené příslušníky tajné policie - která by nebyla inspirována celkovým znevážením právního řádu a garantována silami mnohem mocnějšími. Poctivé vyšetřování, schopné poskytnout jisté záruky do
budoucna, se proto nesmí vyhnout veřejnému a rozhodnému posouzení širších souvislostí, včetně prošetření řady obdobných příkladů, které dosud zůstávaly v anonymitě.
Nenávistné úmysly se obvykle zvracejí ve svůj vlastní opak. Jsme proto přesvědčeni,
že vražda kněze Popieluszka posílí duchovní odhodlání i morální autoritu polské katolické
církve. Že stoupencům Solidarity a společenského osvobození vůbec dodá sil, aby nepodlehli ani provokacím, ani únavě. Že t mnohým z tčch, kdo byli jeho politickými a ideovými odpůrci,, umožní lépe nahlédnout, kudy vede hranice mezi národní dohodou a zotročením národa.
Věřící mezi námi se v první adventní neděli pomodlí za otce Popieluszka a za celý
polský národ.
V Praze, dne 2. listopadu 1984
Dr. Václav Benda Jiří Ruml
Jana Šlemová
Václav Malý
mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 katolický kněz
bývalý mluvčí Charly 77

LADISLAV LIS MÍSTOPŘEDSEDOU FIDH
Jak jsme byli dodatečně vyrozuměni (původní oficiální telegram nebyl doručen), byl
Ladislav Lis, člen VONS a signatář Charty 77, dne 18. 11.1984 na kongresu Mezinárodní
federace pro lidská práva (FI. D.H.) zvolen viceprezidentem této organizace. Pokládáme
tuto poctu za projev uznání pro práci VONS, který je členskou ligou FIDH, i pro celý československý zápas za dodržování lidských práv. Cítíme se tímto uznáním zavázáni* abychom ve svém úsilí pokračovali a abychom Ladislavu Lisovi při plnění jeho odpovědného
poslání podle svých možností pomáhali.
Ladislav Lis je ve vedení této Federace, která má statut nevládní organizace při OSN,
jediným zástupcem nejen Československa, ale celého východního bloku vůbec: Pokládá
proto za svou povinnost hájit zde zájmy občanských iniciativ a obránců lidských práv
ze všech zemí východní Evropy. Tím naléhavěji se proto připojujeme k apelu FIDH na
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československou vládu, aby neprodleně zrušila ochranný dohled nad Ladislavem Lisem a
zabezpečila mu podmínky pro účinné plnění jeho funkce. V příloze sdělení uvádíme text
telegramu FIDH a odpověď Ladislava Lise,
30. listopadu 84
Sděleni VONS č. 409
* * -k
TELEGRAM

Kongres Mezinárodní federace pro lidská práva, který se konal ve dnech 17, a 18. listopadu 1984 v Paláci UNESCO v Paříži, Vás zvolil osmým viceprezidentem. Jste tedy jediným viceprezidentem ze socialistického tábora. Blahopřejme!
(Odesláno náhradně z Paříže 26. 11. 1984 ve 14.55)
•k k k
Drazí přátelé,
děkuji za Váš. telegram z 26. 1 1 j í m ž sdělujete, že jsem byl zvolen místopředsedou
Mezinárodní ligy pro lidská práva.
Je to veliká pocta hnutí za lidská práva v naší zemi a uznání jeho podílu ve všeobecném úsilí o respektování lidských práv a základních svobod a v neposlední řadě také o nastolení všeobecného míru.
Vynasnažím se být hoden této cti a v rámci možností Vám známých učiním vše,
abych přispěl tomuto velkému společnému dílu. Byl bych Vám vděčen za zaslání materiálů kongresu a za průběžné informování o potřebné agendě.
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Bratrsky Ladislav Lis

RUDOLF BATTÉK TRÁVÍ ŠEDESÁTINY VE VĚZENÍ
Dokument Charty 77 č. 18/84
Prezident ČSSR dr. Gustáv Husák
Byro Socialistické intemacionály
Již více než čtyři roky je vězněn významný český socialista a aktivista hnutí za lidská
práva inž. Rudolf Bultěk, mJuvčf Charty 77 a člen VONS; Provinil se toliko svými občanskými postoji a důsledným bojem za dodržování platných československých zákonů.
Navzdory rozhořčení naší i mezinárodní veřejnosti nad jeho »případem« nejenže nebyl
propuštěn, ale počátkem roku 1984 byl dokonce přeřazen do přísnějších podmínek politické izolace. Přes svůj věk - dnes se dožívá šedesáti let - a vážnou chorobu má strávit ve vězení ještě třináct měsíců a po propuštění bude další tři roky vystaven tzv. ochrannému
dohledu. Podle dosavadních zkušeností s uplatňováním tohoto dohledu u politických
vězňů (v jejichž případech je už sám o sobě absurdní) se bohužel musíme obávat, že půjde
fakticky o domácí vězeni, v mnoha ohledech tíživější než vězení skutečné. Odsouzený je
totiž vydán téměř neomezené a naprosto nekontrolované svévoli policejních orgánů, které rozhodují jak o detailních podmínkách jeho života, tak o tom, kdy je zapotřebí ho znovu poslat do vězení, protože podle jejich mínění podmínky ochranného dohledu v něčem
porušil. Přitom v případech politických vězňů nejenže nejsou respektovány jejich oprávněné rodinné, sociální a kulturní potřeby Qak to vyžaduje zákon o ochranném dohledu, jinak
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velice pochybný), ale policejní svévolí jsou automaticky postihováni i rodinní příslušníci
odsouzených a celé jejich okolí. Neboť zde přece není cílem zákonem deklarovaná resocializace údajného provinilce, nýbrž naopak jeho vydělení ze společnosti, zpřetrhání všech
jeho sociálních vazeb.
Naléhavě proto apelujeme na prezidenta republik}7, aby použil svých pravomocí a zbytek trestu inž. Rudolfa Battěka zrušil. Takové rozhodnutí by bylo nejen výsost ně humanitním aktem, ale současně alespoň částečnou nápravou zjevných křivd, ke kterým v Battěkově případě došlo - a bez nápravy křivd není ozdravění poměrů v naší společnosti vůbec myslitelné. Apelujeme také na celou světovou veřejnost, Speciálně pak žádáme o podporu ty politiky, jimž je Rudolf Battěk názorově blízký a jejichž hlas by mohl příslušné rozhodnutí významně ovlivnit. V příloze zveřejňujeme životopis Rudolfa Battěka, který blíže
seznamuje s jeho osobou, dílem i občanským úsilím a objasňuje i podrobnosti jeho politického pronásledování.
2: listopadu 1984
Dr. Václav Benda
Jiří Ruml
Jana Sternová
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
VONS, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, Čs. liga pro lidská práva, Člen Mezinárodní federace pro lidská práva..
*

*
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Inženýr Rudolf Battěk, který letos 2. listopadu oslaví ve vězení své šedesátiny, patří k
předním představitelům socialistické demokratické opozice a hnutí za lidská práva v Československu. Rudolf Battěk je silný člověk. Určujícím rysem jeho osobnosti je hluboký
pocit odpovědnosti, pramenící z jeho mravního založení a intenzívně pěstované spirituality. Tato odpovědnost prolíná jeho úvahami, politickými i literárními texty i praktickým
jednáním. Její neodmyslitelnou součástí je Battěkův originální a laskavý humor.
Inž. Rudolf Battěk pracoval do r. 1969 v Sociologickém ústavu Československé akademie věd. Zkoumání společenské odpovědnosti jedince ho vedlo k z^jmu o filosofické
otázky a k pozornému sledování politiky, k níž Battěk přistupuje především z etických pozic jako humanista, demokrat a socialista. Protože nevstoupil do komunistické strany,
mohl se významněji politicky projevit až v demokratičtějších poměrech roku 1968. Uplatnil se jako čelný funkcionář odborů v Akademii věd a stal se poslancem České nrirodní rady. Podílel se také na rozvoji demokratické občanské iniciativy KJubu angažovaných nestraníků (KAN), jehož byl místopředsedou.
V srpnu 1969 při prvním výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa
předává Rudolf Battěk oficiálním místům petici deseti politických a kulturních činitelů, v
níž poukazují na nebezpečí normalizační politiky pro vývoj společnosti. Za to byl zbaven
poslanecké imunity a ve svých 45 letech po prvé uvězněn. Tehdy se ještě fakticky hlasovalo:
Je jedním z paradoxů tzv. konsolidace, že zatímco část komunistických poslanců v předsednictvu České národní rady se vzepřela stranické kázni a hlasovala proti Battěkovu vydání, bylo potřebné většiny dosaženo poslušnými hlasy bezpartijních poslanců. Po třinácti
měsících byl bez soudu propuštěn, a protože se nesměl vrátit do Akademie věd, živil se jako noční hlídač. V prosinci 1971 byl zatčen znovu. Obvinění bylo rozšířeno o účast na vydání textu informujícího občany o jejich zákonných právech při volbách, včetně práva nevolit. Byl odsouzen za podvracení republiky ke třem a půl letům vězení. Jeho korespondence z ruzyňské věznice, později samizdatově vydaná pod názvem Eseje z ostrova, je výrazem neotřesitelné lidské důstojnosti tváří v tvář nespravedlnosti a přemoci - stala se
první vlaštovkou tohoto žánru, který se v následujícím desetiletí nedobrovolně v Československu velice rozhojnil.
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Aral dlouhé věznění neodvrátilo Rudolfa Battěka od prosazování lidských práv a spravedlnosti. Jako jeden z prvních podepsal prohlášení Charty 77, občanské iniciativy, vycházející z ratifikace mezinárodních paktů o lidských právech československým státem a dovolávající se jejích důsledného dodržování. Se zkušenostmi politického vězné byl zakládajícím členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Počátkem roku 1980 se stal
mluvčím Charty 77.
V politické oblasti se Rudolf Battěk podílel na vzniku prohlášení Sto let českého socialismu', které znovu připomíná ideály a cíle socialismu a srovnává je s nynější československou skutečností. V roce 1978 spoluzaložil Skupinu nezávislých socialistů, která se hLásí k
programu Socialistické ínternacionály. S představiteli Socialistické internacionály udržoval písemný styk.
Rudolf Battěk si získal v Československu, ale í ve značné části západoevropského socialistického hnutí značnou autoritu. V červnu 1980 byl pod vyprovokovanou záminkou
znovu uvězněn (představa staršího vědce a zkušeného politika, který přichází sepsat protokol o krádeži svého vozu a při této příležitostí nebezpečně zaútočí na osazenstvo policejní
stanice, musí připadat absurdní snad komukoliv - jen ne orgánům československé justice
a státní mocí vůbec) a po více než roční vazbě byl odsouzen pro podvracení republiky k
odnětí svobody na sedm a půl roku. Při odvolání mu byl trest snížen na »pouhých« pět a
půl roku. Obě instance mu navíc uložily trest tzv. ochranného dohledu v trvání tří let. Jeho trestný Čin (uložený trest odpovídá obvyklým sazbám za zvláště brutální znásilnění, zabití Či podobné těžké kriminální delikty) spočíval podle soudu ve výměně korespondence
s Bruno Kreiským a Willy Brandtem, v účasti na činností Charty 77 a VONS a ve spolupráci na sborníku O svobodě a moci. Původní záminkou uvěznění, údajným napadením a zraněním policisty, se soud zabýval jen zcela okrajově.
Během vazby a v prvních letech výkonu trestu se vážně zhoršil Battěkův zdravotní
stav, trpěl těžkými astmatickýmí záchvaty a byly důvodné obavy o jeho život. Přes značné
úsilí světové veřejnosti mu nebyl trest přerušen. V té době byl Rudolf Battěk ochoten
odejít i do exilu. Jeho pevný charakter mu však nedovoloval přistoupit na podmínky, které
nepovažoval za slučitelné se svým postojem, např. podat žádost o milost.
Rudolfu Baltěkovi zbývá do konce trestu ještě třináct měsíců, Bude-li nucen tuto dobu strávit ve vězení, stane se jedním ze dvou československých aktivistů za lidská a demokratická práva, kteří od roku 1968 za tuto svou činnost pobyli ve vězení plných devět let.
Ani pak nebude ovšem svobodným občanem, byť té nejposlednější kategorie, nýbrž bezprávným objektem tříletého ochranného dohledu, vykonávaného právě tím oddělením
VB, které se kdysi ochotně propůjčilo k provokaci vůči němu.

VÁCLAV H A V E L

(Praha) (*)
DOPIS

GENERÁLNÍMU

PROKURÁTOROVI

Pan dr. Ján Fejéš
generální prokurátor ČSSR
Pane generální prokurátore,
považuji za nutné Vás informovat o domovní prohlídce, která byla provedena orgány
StB v mé rekreační chalupě u Trutnova dne 16. 8. 84, protože mám vážné podezřeni, že
tnto prohlídka byla v rozporu se zákonem, a to nejen formálně, tj. s jeho literou, ale pře(*) Vychází bez vědomí autora. Převzato ze samizdatového časopisu informace o Chartě 77,
ř(jcn 1984, str. 3-5.
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devším svým smyslem, který podle mého názoru zjevně odporoval duchu příslušných zákonných ustanovení. Pokud tomu tak bylo a pokud by to prošlo bez pozornosti, vznikl by
tím precedent umožňující, aby se taková praxe stala postupně docela běžnou. Znamenalo
by to totiž, že orgány StB mohou kdykoli vtrhnout do obydlí kteréhokoli občana a bez jakéhokoli zdůvodnění i bez souhlasu prokurátora vzít mu cokolt, co je napadne. Uznáte zajisté, že takový stav by byl ve zjevném rozporu s Ústavou ČSSR, chránící nedotknutelnost
obydlí a domovní i osobní svobodu občanů.
Domovní prohlídka byla u mne provedena z usnesení vyšetřovatele StB mtyora Lišky
(ČVS 9/4-84) a byla v tomto usnesení zdůvodněna zahájením trestního stíhání pro přípravu k tr. činu pobuřování podle § 7 odst. 1 k § 100 odst. l v písm. a, c tr.z,
V rozporo se zákonem (§ 83 tr.ř.) bylo zjevně už to, že jsem nebyl před zahlcením domovní prohlídky vyslechnut, jak to trestní řád výslovně přikazuje, ačkoli jsem byl k dosaženi (tj. přítomen v domě), že mi nebylo vyjeveno, co by konkrétně mělo být. pro zmíněné trestní stíhání důležité a že mi nebylo vůbec nic o tomto trestním stíhání řečeno, tedy
ani co je konkrétně v souvislosti s ním u m n e hledáno. Teprve po několika hodinách domovní prohlídky mi bylo na mé opětovné naléhání sděleno, jaká písemnost je vlastně hledána. Nalezena nejenže nebyla, nejenže nebyl žádný věcný důvod k domněnce, že by u
mne mohla být, ale navíc nebylo ani jasné, proč vůbec byla hledána a proč měla být předmětem stíhání, když orgánům StB nebylo vůbec známo, zda opravdu existuje a co je v ní.
Domnívám se, že pouhý nápad, že bych mohl třeba mít něco, co by mohlo třeba být hodnoceno jako potencionálně způsobilé pobouřit, je evidentně nedostačujícím důvodem k
OP a že je nezákonné provádět DP, aniž jsem o předmětu pátrání předem vyrozuměn a k
jeho eventuálnímu vydání vyzván.
Přesto, že hledaná písemnost nebyla nalezena, bylo mi při DP jaksi mimochodem, bez
jakéhokoli zdůvodnění a ze zcela libovolného uvážení jednotlivých příslušníků StB odebráno velké množství věcí (protokol obsahuje 215 položek, z nichž některé mitfí ftž 70
»podpoložek«), věcí, které zjevně nikterak nesouvisely ani s hledaným textem, ani s jnkýmikoliv státně bezpečnostními zájmy. Je pravda, že některé z těchto věcí jsem - v zdjmu
urychlení prohlídky a věda, že by mi beztak byly odňaty - vydal sám, nicméně do protokolu jsem výslovně uvedl, že je nepovažuji za pobuřující a neuznávám důvody, pro které
jsou zabavovány. Bylo mi odňalo mnoho knih, opisů, časopisů, různé dokumentace ti
archívních materiálů, magneteofonových pásků, fotografií, osobní korespondence atd.
atd. Jak známo, nikde není taxativně vymezeno, co lze považovat za možný nástroj eventuálního pobuřování. Dík tomu orgány StB zabavují cokoliv, co některého z nich z nějakého důvodu zaujme. (Malý příklad: proč by měly a jak by měly dopisy od přítele, sdělující
mi jeho názor na moji hru, rodinná fotografie, filosofická esej o povaze bytí nebo nahrávka veřejně zpívané písně sloužit k pobuřování? A i kdyby z hlediska té interpretace zákona, kterou dnes státní moc uplatňuje, takto použitelné přeci jen být mohly, jak může jejich
pouhé vlastnictví zakládat podezření, že tak použity opravdu budou?) Nikdo nikdy přitom
není zřejmě povinen zdůvodňovat, proč to čí ono bylo zabaveno. Zabavování je tudíž zcela
nahodilé a svévolné, jako možný nástroj pobuřování může být zabaveno prakticky cokoliv
a já bych se vůbec nedivil, kdyby mí byl odebrán i balík čistého papíru jen proto, že by
si nějaký příslušník StB myslel, že bych na něj mohl v budoucnosti napsat něco, co by
mohlo sloužit k pobuřováni.
Za zcela svévolné a žádnou zákonnou normou neobh^jitelné považuji i to, že má žena, ačkoli je spolumajitelkou našeho domu, nesměla být při DP přítomna a byla naopak odvedena na
okresní správu v Trutnově, kde byla dvanáct hodin bezdůvodně i bez jakékoli formálně právní
záminky (jakou by mohlo být například předvedení k výslechu) zadržována.
Domovní prohlídka nebyla navíc vůbec povolena prokurátorem, ačkoli bylo zřejmé,
že jeho povolení by bylo možné před ní či v jejím průběhu získat, tím spíš, že se konala v
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rámci trestního stíhání, které bylo a muselo být zahájeno dříve, než prohlídka začala Zda
dal prokurátor k prohlídce aspoň dodatečný souhlas, mi není známo, nedostal jsem v této
věcí žádné vyrozumění, takže dodnes nevím, zda prohlídka byla vůbec legální. Nedostaneli se mi aspoň dodatečné informace ani v tomto bodě, budu nucen se domnívat, že občan
v nasi zemí nemá právo vůbec se dozvědět, zda akt státní moci, kterým byl postižen, byl
legální čí nikoliv a zda tedy má čí nemá nadějí na jeho nápravu. Takový stav by ovšem
prakticky znamenal, že z hlediska občana jsou zákony, upravující výkon státní moci, zcela
zbytečné.
Žádám Vás proto, abyste celou věc náležitě přešetřil; abyste zjistil, zda prohlídka sama
a její konkrétní průběh byly v souladu se všemi zákonnými ustanoveními, s Ústavou
ČSSR a Mezinárodními pakty o občanských právech; zda eventuální porušení těchto norem nepředstavuje trestné Číny omezení domovní svobody a zneužití pravomoci veřejného čínítele (§ 238 a § 158 tr.z.) a abyste v takovém případě zjednal nápravu. Ale i kdybyste
shledá!, že postup orgánů StB byl zákonný, žádám Vás, abyste mne o tom vyrozuměl a toto stanovisko věcně doložil. Domnívám se, že šlo-li zde opravdu - jak jsem já osobně přesvědčen - o akt čiré svévole, byl by tento akt napraven a obecný pocit právní jistoty upevněn, kdyby mi orgány StB neprodleně vrátily všechny zabavené věci. Nejen pro mne
osobné, ale i pro veřejnost, která je pochopitelně o celé věci' informována, by taková náprava znamenala nadějeplné utvrzení, že ani v naší zemi nemůže policie dělat, cokoliv si
zamane, a že i ona, pochybí-li, je nucena své pochybení napravit.
26. září 1984
Vádav
H a v d
U dejvického rybníčku 4, Praha 6

VACLAV HAVEL

(Praha) (*)
DOPIS MLÁDEŽNICKÉ ORGANIZACI DO VÍDNĚ

Junge Generation Wíent IQ 14 Wien, Löweist r. 18, Rakousko, která je mládežnickou
organizaci rakouské socialistické strany SPÖ, pořádá I. a 2. prosince t.r. seminář o mírové
problematice, Round-table-Gespräch rakouských mladých socialistů bude mezinárodním
rozhovorem s účastí ze zemi sousedících s Rakouskem a z NDR. Organizátoři semináře
zvou vedle oficiálních mírových výborů (z Československa, Maďarska a NDR) rovněž zástupce nezávislých mírových iniciativ; několika signatářům Charty 77, kteří se v této oblasti angažují, poslali pozvání, v němž žádají o účast zástupců Charty 77, kterou označují
»druhým mírovým hnutím« (tedy po oficiálním mírovém výboru). Někteří adresáti těchto
pozvání poslali do Vidně své odpovědi, resp. příspěvky.
Junge Generation Wien
Milí přátelé,
děkuji Vám za Vaše milé pozvání na Round-table-Gespräch o mírovém hnutí, který
připravujete. Rád bych Vaše pozvání přijal, ale nemohu z důvodů, které zajisté pochopíte:
pokud by mi byl vydán cestovní pas (o čemž pochybuji), neměl bych jistotu, že se budu
moci vrátit zpět do své země, spíš bych asi musel počítat s tím, že budu během své návštěvy Rakouska zbaven čs. občanství a nebudu se tudíž moci vrátit. A to riskovat nechci.
(*) Vychází bez vědomí au toni. Převzato ze samizdatového časopisu Informace o Chartě 77,
říjen 1984, str. 16-17.
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Nezbývá mi tedy než přát aspoň touto cestou Vašemu jednání úspěch. Jak jsem už
vícekrát v různých svých projevech zdůraznil, se západním mírovým hnutím sympatizuji,
protože si vážím jeho mravního etosu a toho, čeho je mi příznakem: že mnoha lidem - a
hlavně mladým - není lhostejná budoucnost tohoto světa a jsou odhodláni překročit rámec pouhé starosti o vlastní hmotné zajištěni a kariéru a angažovat se za to, aby svět byl
lepší, než je. Zároveň však musím dodat to, na co jsem rovněž už vícekrát upozorňoval a
na co především ve svých četných vyjádřeních poukazovala Charta 77, totiž že pouhý odpor k instalaci té či oné zbraně ještě nemusí k míru vést. Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni použít. A nejen oni: nejvíc jej
ohrožují všichni, kteří způsobem své vlády a svou politikou prohlubují krizové prvky světové situace a vytvářejí tím klima, jež ospravedlňuje zbrojení i těm, kteří by za jiných okolností zbrojit nechtěli či prostě nemohli. To znamená, že boj za mír by vždy měl přihlížet k
podstatě a příčinám stavu, který válečné nebezpečí vytváří, a že by se neměl omezovat jen
na protesty proti důsledkům tohoto stavu.
Skutečný a trvalý mír nezajisti pouhé dohody a kompromisy mezi velmocemi a tím
méně jednostranné ústupky jedněch před druhými. Žádný mír, který by byl vybudován na
úkor lidských svobod, práv, lidské důstojnosti a nezávislosti národů, by neměl dlouhého
trvání a neznamenal by žádné skutečné řešení, protože by nebyl výrazem lidské přirozenosti, ale způsobem jejího potlačení.
Domnívám se, že jedinou cestou ke všeobecnému odzbrojení, po němž všichni toužíme, je radikální proměna celé soudobé mocenské praxe a způsobu politického myšlení,
odvaha mocných tohoto světa překonat status quo, kterým je rozdělení světa do mocenských bloků, zříci se kategorie »mocenských zájmů« jako hlavní osy své politiky a podřídil
vše jedinému cíli: ideálu svobody, politické a sociální spravedlnosti a národní nezávislosti
pro všechny. Snížení stavu zbraní neudělá z Evropy ještě společenství svobodných, rovnoprávných a neangažovaných národů a nezaručí, že kdykoli se zbrojení opět nezrychlí. Ale
stane-li se naopak Evropa oním společenstvím, které bude založeno na vzájemné toleranci, úctě a samostatnosti i těch nejmenších národů, pak budou vytvořeny reálné předpoklady k tomu, aby bylo natrvalo vyloučeno nebezpečí, že v Evropě vzplane nový světový válečný požár.
Přál bych si velice, aby tyto základní myšlenky byly na Vašem setkání zdůrazněny a
rozvinuty, a věřím, že se tak stane, protože se mi zdá, že stále víc lidí na Západě i na Východě si tyto souvislosti uvědomuje.
Zdraví Vás
Václav Havel
V Praze, 1. října 1984
spisovatel

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ NEZÁVISLÝCH OBRÁNCŮ MÍRU V NDR A V ČSSR
Je tomu rok, co v obou našich zemích byly instalovány nové sovětské rakety. Tento
krok měl přispět k vyrovnání nukleárních sil supervelmocí. V oficiálním zdůvodnění se
pravilo, že tak byl posílen mír. Ve skutečnosti však byl mír ještě víc ohrožen a závody ve
zbrojení pokračují. Tato výtka patří všern státům, které se připravují na novou světovou
válku, své sousedy ohrožují a často poručníkují i vlastní občany, kterým však nedovolí
spolurozhodovat o nejvlastnějších, vpravdě životních otázkách. A tak dvě další země, totiž
naše, se nejen staly základnou raketových střel, ale zvýšila se i pravděpodobnost nukleární
odvety proti nim.
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Protestujeme proto znovu proti rozmístění a rozšiřování raketových komplexů na
našem území. Jsme tak solidární s mírovým hnutím na Západě, které ve svých zemích
protestuje proti militarismu a atomovému zbrojení. Máme za to, že první a důležitý krok
by mohl být tento: Žádné rakety v Evropě od Uralu až k Atlantiku. Jsme přesvědčení spolu s polským, sovětským a maďarským nezávislým mírovým hnutím - že jaderné zbrojení není příčinou soudobé mezinárodni krize. Dnešní stav je důsledkem praktik mocenské politiky, tedy prosazování vlastních, často sobeckých zájmů. Ten, kdo uvažuje v pojmech »bloků« a »nepřátel«, znemožňuje poctivý dialog. Kdo toleruje sociální nerovnost
nebojí dokonce prohlubuje, odpovídá za hlad a bídu. Kdo popírá důstojnost člověka jako
jedince, kdo upírá svobodu mínění, ten také nutně řeší národní a mezinárodní problémy
násilím. Mír je nerozlučně spojen s dodržováním a udržováním všech lidských práv. Chceme žít v otevřené, člověka respektující společností. Cesta k ní nevede přes kasárenské dvory, znečištěné životní prostředí, odpalovací rampy.
Češi, Slováci a Němci z NDR společně podpisuji toto prohlášení na důkaz trvalého
spojenectví a spolupráce. Tuto sounáležitost nemůže ohrozit žádný historický resentiment a žádná politická policie. Především nás spojuje tato myšlenka:
Mír v Evropě a nukleární odzbrojení ve světel
Vyzýváme nezávislá mírová hnutí, aby se k tomuto našemu prohlášení připojila.
V Berlíně a v Praze, dne 22. listopadu 1984
Podepsáni
v Německé demokratické republice: Bärbel Bohley, Antje Böttger, Martin Böttger,
Werner Fischer, Elisabeth Gibbes, Catja Havemann, Irena Kukotz, Traudel Kulíkowski,
Gisela Metz, Stefan Pickardt, Gerd Poppe, Ulrike Poppe, Anne Quasdorf, Jutta Seidel
v Československé socialistické republice: Petr Cibulka, Jiří Dienstbier, Karel Freund,
Václav Havel, Eva Kantů rková, Jan Kozlík, Ladislav Lis, Václav Malý, Anna Marvanová,
Jaroslav Mezník, Radim Palouš, Jan Ruml, Jaroslav Šabata, Anna Šabatová, Petruška Šustrová, Petr Uhl

Zprávy a recense
VACLAV STEINER

(Řím)

SVATOVÁCLAVSKÁ T R A D I C E A O D P U Š T Ě N Í
Svatováclavská
promluva krajanům
v severovýchodním
Švýcarsku
Český národ často o z n a č u j e sám sebe za národ svatováclavský. A je to zcela
pochopitelné, p r o t o ž e svatý Václav se svatou Ludmilou byli prvními uctívanými
svčtci, k t e ř í celý svůj život prožili v české zemi. Jistě n e n á h o d o u k jejich úctě
přispěla m u č e d n i c k á smrt. Historikové se m o h o u snažit dokázat, ž e šlo o vraždy
politické, spojené s českými a evropskými problémy t e h d e j š í doby. Je k e cti našem u n á r o d u , že ověnčil k o r u n o u svatosti n e v i n n ě prolitou kxev. Byli to však synové vlastního národa, kteří tuto krev prolili, a tak svatováclavská tradice již od
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s v é h o p o č á t k u n a r á ž í vždy i n a určité n e p o r o z u m ě n i u synů t é h o ž n á r o d a . D a l o
by se historicky rozvést, že s p o r Václava a Boleslava se prolíná českými dějinami.
N e j s t a r š í svatováclavská l e g e n d a - staroslověnská - osvětluje t e n t o s p o r biblicky n a Ábelovi a Kainovi. S n a ž í se p a k u k á z a t paralely mezi životem Václava
a životem Krista, zvláště v jejich u m u č e n í a smrti, aby tak z d ů r a z n i l a Václavovu
svatost. Z h r u b a z t é ž e d o b y jako s t a r o s l o v ě n s k á legenda jsou i s t a r o s l o v ě n s k é liturgické zpěvy n a svátek s v a t é h o Václava. Jejich p r v n í část zní: » D n e s se a n d ě l é s
lidmi r a d u j í p o h r o m a d ě s p o l e č n ý m veselím. N e b e i z e m ě slavně plesá v den pam á t k y tvé, svatý! I my h ř í š n í ú p ě n l i v ě k t o b ě voláme: Pros za nás P á n a , ať nás,
uctívající tvou pře světlou p a m á t k u , z b a v í od úkladů viditelných i neviditelných
nepřátel.«
I z t o h o vidíme, že svatováclavská tradice je h l u b o c e spjata s jedním z nejtěžších p o s t o j ů víry: vztah k n e p ř á t e l ů m . Když n e n í třeba, raději n a ň nemyslíme.
H e z k y se to p o d a ř i l o vyjádřit j e d n o m u básníkovi, který v roce 1968 napsal m o dlitbu ke s v a t é m u Václavovi. M i m o jiné v n í píše:
Šly věky dále, trpěla země, trpěl i lid.
Ale dovedl říci své R o z p o m e ň ,
a ty ses r o z p o m n ě l .
Jen k r o k ů pár, z a z n ě l a tu prosba,
abys z a h y n o u t n e d a l ...
Tys život vyprosil
lidu n e h o d n é m u Tvých přímluv.
Provinilí sami, p ř i p o m í n á m e
prosby tisíců, p ř e d k ů Čechů milionů,
kteří t a k é n e d o v e d l i , nežli k d y ž jim bylo zle.
T ř e b a i n e v ě d o m ě , ale b á s n í k zde vyjádřil j e d e n ze z á k l a d n í c h p r v k ů svatováclavské tradice. Přiznal vinu vlastního n á r o d a a také, že n á r o d se k t o m u t o
světci u t í k á a jej vzývá, »když jim bylo zle«. Svatý Václav n e n í k a ž d o d e n n í pat r o n n á r o d a , j e h o členové se k n ě m u utíkají, »když jim je zle«. Svatý Václav jim
totiž p ř i p o m í n á i n e p ř í j e m n é stránky k ř e s ť a n s k é h o soužití, jež jdou k a ž d é m u a ž
d o m o r k u kosti. N e každý z riás se dostal do tak v y h r a n ě n ý c h situací j a k o svatý
Václav, avšak p r o k a ž d é h o z n á s s p a t ř i č n o u o b m ě n o u platí slova m e š n í písně k
t o m u t o světci:
Z a své vrahy prosil v posledním svém v z d e c h u :
»Bůh ti odpusť, bratře,« šeptal jeho ret.
Jde vlastně o t a j e m s t v í odpuštění, j e m u ž se často, z lidského hlediska, vzpíráme. A t o zcela p o c h o p i t e l n ě . S p r a v e d l n o s t přeci m u s í existovat. Každý přečin,
k a ž d á u r á ž k a v y ž a d u j e z a d o s t i u č i n ě n í . Svatováclavská tradice je m n o h d y p r o t o
n e p ř í j e m n á , že v t o m t o u k a z u j e dále, že n e z ů s t á v á u b e z p r o s t ř e d n ě zjistitelných
skutečností. S n a ž í se p ř e k o n a t zlobu, jež ve světě existuje d ů s l e d k e m p r v o t n í h o
h ř í c h u , prostředky, jež p ř e s a h u j í čistě lidské myšlení. Zcela v ý r a z n ě n á m
z p r o s t ř e d k o v á v á , co d e n n o d e n n ě , m n o h d y b e z m y š l e n k o v i t ě o d ř í k á v á m e v n e j z á k l a d n ě j š í m o d l i t b ě n a š í víry: »Odpusť n á m n a š e viny, j a k o i my o d p o u š t í m e
našim viníkům.«
O d p u š t ě n í ! M á v ů b e c právo existovat? N e p ř í č í se s p r a v e d l n o s t i ? Svatováclavská tradice mluví o t o m t o světci jako o Božím b o j o v n í k u . Bojoval za B o ž í
p r á v o v zemi, jež byla ještě zčásti p o h a n s k á . Jistě by bylo m o ž n é n a j í t o b d o b y i v
d n e š n í d o b ě . Avšak; jakým z p ů s o b e m svatý Václav b o j o v a l ? Křesťansky, o d p u š 589

t ě n í m ! O d p u š t ě n í je totiž n e j v ě t š í síla ve světě, jež d o k á ž e n ě c o z m ě n i t . Je to s k u tečnost, jíž se m ů ž e m e nejvíce p ř i p o d o b n i t B o h u . M u s í m e si t o t i ž u v ě d o m i t , že
veškeré křivdy mezi lidmi jsou p o u h o u m a l i č k o s t í vůči k ř i v d á m , jichž se d o p o u š t í m e proti B o h u , tj. h ř í c h u . Bůh - n e k o n e č n ě nad n á m i - je o c h o t e n o d p u s t i t
n á m n a š e p r o v i n ě n í tak, j a k »i my o d p o u š t í m e n a š i m v i n í k ů m « . Z d e už je určitý
n e p o m ě r . Křivdu je n u t n o měřit i p o d l e osoby, jízjbylo u k ř i v d ě n o . S á m R u h se
zde s n i ž u j e n a lidskou ú r o v e ň , aby n á m p o m o h l . Ž á d á od n á s jistě věc n e s n a d n o u , a v š a k něco, co p a t ř í do k a ž d o d e n n í h o života, k d e n e s t a č í se r o z p o m e n o u t
j e n o m v časech, kdy bylo či je zle, nýbrž co je n u t n o žít neustale.
V Otčenáši jedním d e c h e m ř í k á m e : » Chléb n á š vezdejší d e j n á m dnes« a »odpusť n á m n a š e viny, jako í my o d p o u š t í m e našim viníkům!« Z a t í m c o p r v n í část
b e r e m e jako n e z a d a t e l n é právo, ke d r u h é často d o d á v á m e p o d m í n k y : svému
viníkovi o d p u s t í m , a ž k d y ž ... jedno n e b o d r u h é .
Právě v t o m je svatováclavská t r a d i c e n a š e m u n á r o d u i n e p ř í j e m n á . Z d ů r a z ň u j e totiž, že zlo a b e z p r á v í lze p ř e k o n a t p o u z e u t r p e n í m a křížem, p r o s t ř e d Icy, jež jsou - lidsky vzato - n e p ř í j e m n é . Jde totiž o zcela r a d i k á l n í o t á z k u : Věříš
čí nevěříš; a to do všech důsledků!
Citovaná sloka m e š n í písně ke s v a t é m u Václavu k o n č í slovy:
Nikdy n e z a h y n e p l é m ě věrných Čechů,
d o k u d bratr b u d e bratru o d p o u š t ě t .
T o by mělo být naše v y z n á n í víry, byť těžké a p r o t r p ě n é , p o z n a m e n a n é Kristovým křížem; víme totiž, že Kristus »svým k ř í ž e m a u t r p e n í m svět vykoupil«.
To n á m říká i svatováclavská tradice. C h c e m e ji vzít n a s e b e ? N e n í to lehké,
avšak existuje jiná cesta ke s p á s e ?
Nám, u b o h ý m h ř í š n í k ů m , nezbývá než se modlit: P a n e , učiň n á s hodnými dědictví,. jež n á m zanechal náš patron, svatý Václav! A d o k á ž e m e - l i být t é t o h l u b o ce křesťanské tradici věrní, m ů ž e m e si být jisti, že Bůh s p l n í i to, o č ž á d á m e ve
svatováclavském c h o r á l u :
N e d e j záhyn out i n á m ni b u d o u c í m ,
svatý Václave, Kyrie eleison!

PETR VAŠICEK

(Rfrn)
S Y M P O S I U M O JO H A N N E S O VI U R Z I D I L O V I

Ve společné organisaci Rakouského
kulturnfhu
ústavu, Goetke-Institutu
a
Italského ústavu pro germamstická
studia se konalo 11. a 12. října 1984 v Římě
mezinárodní symposium o Johannesovi Urzidilovi, pražském n ě m e c k é m spisovateli
a posledním členovi kruhu kolem Kafky, Rilkeho, Broda, Werfela atd. Patnáct germanistů, bohemistů a publicistů referovalo o různých aspektech Urzidilovy tvorby,
ale i o některých biografických obdobích, přičemž někteří mohli čerpat z osobních
vzpomínek, a to dokonce přímo na místě, neboť Urzidil zemřel 1970 právě v Římě n a
Rakouském ústavě, tedy ve městě, kde si vždy přál být pochován.
Po ú v o d n í c h p ř e d n á š k á c h , k t e r é vytyčily důležitost autobiografických p r v k ů ,
následovaly tři referáty o Urzidilově p o m ě r u ke G o e t h o v i , Stifterovi a Č e c h á m
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vůbec. Z d e byl p ě k n ě vypracován Urzidilův názor, že Čechy jako zem i s t á t n í
útvar m o h o u své historické u r č e n í a kulturní úkol splnit jen tehdy, když Češi a
Němci spolu žijí v symbióze, když n e p o d l e h n o u b o j o v n é m u nacionalismu a spíše
j e d n a j í v rámci kosmopolitismu H e r d e r a a G o e t h e h o . Italští vědci pak analysoval i původ Urzidilových povídek v české tradici, která n a rozdíl od n ě m e c k é nechá ideu, aby se vyvíjela, tedy n e v y c h á z í z apriorního tématu, které by musela
teprve »obložit«.
Dalším důležitým prvkem Urzidilových povídek je v z p o m í n k a ; vzpomínka
vytříbená, očištěná a zjasněná na jedinou vlast, kterou roku 1959 opustil, aby ji
už nikdy nenavštívil, na P r a h u , tu »ztracenou milenku«, na Čechy n na český les,
t a k odlišný od lesu d o č a s n é h o anglického exilu či lesu televisních antén metropole na H u d s o n u . V z p o m í n k a , bolest ze ztráty, vpravdě k u n d c r o v s k á »lítost« avšak zároveň v ě d o m í o očišťující' funkci Ameriky: tam v New Yorku a v tichu
n e k o n e č n ý c h lesů Nové Anglie vznikají nejzávažnější díla: Ztracená
milenka,
Pražský tryptichon a d r u h é vydání životopisného díla Goethe v Čechách, jež bylo
p ř e p r a c o v á n o a p o z n a m e n á n o z k u š e n o s t í Mnichova,
Z českých referentů informoval dr. František Kafka z Prahy o současném stavu Urzidilem popsaných lokalit, např. o rodné obci otce Šipín u Stříbra či posledním bydlišti Urzidila v Praze na Žižkově. Profesor Antonín Měšťan z Freiburgu p o u k á z a l na některé a m o ž n é vlivy české literatury (J. Hašek, O. Březino k t e r é h o mladý Urzidil překládal stejně jako politické eseje T. G. Masaryka, K.
K r a m á ř e či E. Beneše - ÍC. Čapek atd.). Vyjádřil přání o spolupráci bohemistů a
germanistů v této otázce v blízké budoucnosti.
Z á v ě r e č n á relace se zabývala Urzidilovým vztahem k umění, jeho různými
pracemi z oboru dějin u m ě n í a průvodci, jeho osobními kontakty k předním českým soudobým u m ě l c ů m jako např. k Janu Z r z a v é m u , Emilu Fillovi, Václavu
Špálovi, Josefu Čapkovi atd., j e h o vynikající m o n o g r a f i í o Václavu Hollarovi
(1936), kde oproti t r a d o v a n é m u názoru v ý z n a m n ě zdůraznil Hollarův přínos jako malíře krajin více než kopisty^ kartografa a grafika architektury ve službách
M. Meriana. P o u k a z e m na Goethovy kresby českých hradů a krajů se oblouk
symposia uzavřel zdařilým způsobem.
S o u h r n n ě lze říci, že se profesor Zettl po 20 letech ve funkci ředitele Rakouského ústavu skvěle rozloučil jako spiritus movens tohoto symposia (a ovšem
spousty dalších v minulosti), jehož příspěvky měly dobrou a ž výbornou úroveň,
přestože u některých referentů, hlavně mladších a těch, kteří Urzidila neznali
o s o b n ě či n e m a j í prožitou existenciální zkušenost ztráty vlasti, byla zřejmá jakási
vnitřní distance. Doufejme, že toto symposium vyvolá další zájem o Urzidila mezi vědci i mezi čtenářskou obcí.

VLADIMÍR

NEUWIRTH

(Frankfurt)

K ZALOŽENÍ PRVNÍHO ČESKÉHO TEOLOGICKÉHO ČASOPISU
V roce 1828 začal vycházet Časopis pro katolické duchovenstvo.
Vycházel
celkem stojedenadvacet let, ovšem s dvěma přestávkami - jednou sedmi let
(1853-59) a p o d r u h é j e d n o h o roku (1939). V r. 1860 byl jeho titu! p o z m ě n ě n na
Časopis katolického
duchovenstva.
Iniciátorem a duší t o h o t o periodika byl po
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ran o h o let Karel Vinařický (1803-1869). J a k o 24-letý k n ě z musel v p ř í p r a v n é m
roce 1827 p ř e k o n a t ř a d u p ř e k á ž e k . Pro ideu n o v é h o t e o l o g i c k é h o časopisu
získal p ř e d n ě p r a ž s k é h o a r c i b i s k u p a Václava L e o p o l d a C b l u m č a n s k é h o , j e h o ž
byl c e r e m o n á ř e m , a světícího b i s k u p a Františka Pištěka. D n e 5. k v ě t n a 1827 d o stal zprávu, že k o n s i s t o ř se r o z h o d l a j a k o vlastník t e n t o časopis vydávat.
Redaktory p r v n í h o r o č n í k u byli j m e n o v á n í prof. Mikuláš T o m e k a spirituál
s e m i n á ř e í g n á t Mráz. K o r e k t o r e m p r v n í h o ročníku p o s t r á n c e jazykové se stal
Josef J u n g m a n n , který n a p s a l p ř e d m l u v u k p r v n í m u Číslu, v níž z d ů r a z ň u j e n u t n o s t h l u b š í h o teologického v z d ě l á n í a p o t ř e b u péče o s t r á n k u jazykovou. V
d r u h é m roce převzal f u n k c i j a z y k o v é h o k o r e k t o r a b á s n í k František Ladislav Čelakovský, který jí ř a d u let pilně vykonával. Byl v r e d a k c i stále z a m ě s t n á n a přičiněním V í n a ř i c k é h o i z a o p a t ř e n . Překládal n ě k t e r é příspěvky z němčiny do češtiny, p r o t o ž e jejích a u t o ř i tím, že prošlí n ě m e c k ý m i školami, psali s větší p o h o t o vostí německy, V prvním ročníku vyšla j e h o b á s e ň Buď vůle tvá! Přijal r o v n ě ž
úkol přeložit Augustinovo dílo O městě Božím do češtiny.
Prvními přispívateli a s p o l u p r a c o v n í k y časopisu byli o s o b n í p ř á t e l é V i n a ř i c k é h o - vedle z m í n ě n é h o J u n g m a n n a a Č e l a k o v s k é h o - Josef Krasoslav C h m e lenský, Josef Vlastimil Kamarýt, Václav Alois S v o b o d a , František Alois Vacek,
Vincenc Z a h r a d n í k , František Sláma, Josef Černý a Jan Körner. J a k p a t r n o z výčtu jmen., získal Vinařický p r o spolupráci nejen k n ě z e , n ý b r ž i laiky.
Účelem časopisu bylo n a p o m á h a t k vyššímu teologickému v z d ě l á n í d u c h o ven stva, s e z n a m o v a t je s českým teologickým názvoslovím, p u b l i k o v a t v h o d n é
kostelní písně, s e z n a m o v a t č t e n á ř e s k n i ž n í m i n o v i n k a m i d o m á c í m i i cizími,
obzvláště s novou českou literaturou v š e o b e c n ě vzdělávací, teologickou a p e d a gogickou a k o n e č n ě p o s k y t o v a t důležité zprávy týkající se církve a n á b o ž e n s t v í .
V ý z n a m n ý m bylo r o z h o d n u t í , že časopis b u d e tištěn latinkou podle pravidel
a n a l o g i c k é h o pravopisu. Ročně měla vycházet čtyři čísla. V prvním čtvrtletí se
přihlásilo 750 a b o n e n t ů . V e d e n í a d m i n i s t r a c e bylo svěřeno V i n a ř i c k é m u .
V d r u h é m roce se stal s p o l u r e d a k t o r e m časopisu místo lgnáta M r á z e Václav
Vilém VáclavíČek, který časopis od III. d o V. ročníku redigoval s á m . Po n ě m ved!
časopis p o p a t n á c t let Václav Pěšina (až do r o k u 1847). Koncem r o k u 1852 časopis zanikl h l a v n ě pro malý počet o d b ě r a t e l ů . Jeho v y d á v á n í obnovil Karel Vinařický v roce 1860 a stal se tak po d r u h é j e h o z a k l a d a t e l e m . O d r o k u 1860 d o
1868 by! :i j e h o r e d a k t o r e m a s p o l u r e d a k t o r e m .
Časopis c h a r a k t e r i z o v a l o s p o j e n í z á j m u o teologii se z ř e t e l e m k p r a k t i c k ý m
p o t ř e b á m pastorace. Vycházel d o roku 1948, kdy byl po ú n o r o v é m převratu n o vým r e ž i m e m z r u š e n . Jeho 113 r o č n í k ů p ř e d s t a v u j e jeden z nejdůležitějších pram e n ů p r o p o z n á n í č e s k é h o kněžstva a č e s k é h o n á b o ž e n s k é h o d u c h a v 19, a 20.
století.
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