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SOLUŇŠTÍ BRATŘI - VÝZVA K EVANGELIZACI A JEDNOTĚ
Homilie při mši svaté 13. října 1985

1. »Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec
země« (Skt 13, 47).
Apoštolské vědomi, misionářské vědomi vychází z Božího povolání,
z toho, kolik Bůh vloží do člověka a pro člověka.
Svědčí o tom - jak jsme slyšeli v prvním čtení dnešní mše svaté Pavel a Barnabáš v době, o níž mluví Skutky apoštolů.
Svědčí o tom v devátém století po Kristu i soluňští bratři Cyril a
Metoděj.
Určil jsem vás za světlo, abyste byli spásou (sr. Skt 13, 47).
K tomuto obzvláštnímu Božímu povolání, které dělá z některých lidí
apoštoly, dochází vždy před zrakem a za přítomnosti Dobrého pastýře,
který praví: »Mám i jiné ovce ... také ty musím přivést« {Jan .10, 16).
Postava Dobrého pastýře se vznáší v dnešní sváteční liturgii právě tak
jako v devátém století při poslání obou bratří.
2. Shromáždili jsme se tu dnes u hrobu svatého Petra, abychom se
zapojili do oslav »cyrilo-metodějského« roku, jenž vzbudil v celé církvi
ohlasy radostné a procítěné účasti. Chtěl jsem zahájit jeho oslavy v Římě
tím, že jsem se 14. února odebral do basiliky svatého Klimenta, kde jsou
uloženy ostatky svatého Cyrila. Přál jsem si rovněž zdůraznit význam postav a díla obou svatých bratří pro celé církevní společenství zveřejněním
zvláštní encykliky Slavorum Apostoli. V červenci jsem pak poslal svého
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kardinála státního sekretáře do Djakova v Jugoslávii a na Velehrad v Československu, aby mě zastupoval při oslavách, které se tam konaly za velké a nadšené účasti věřících.
V mnoha místních církvích různé biskupské konference vzpomněly
tohoto výročí vhodnými akcemi, aby tak dokázaly zbožnou úctu, kterou
křesťanský lid na celém světě chová vůči dvěma svatým bratřím.
Uplynulo 1.100 let od smrti staršího z bratří Metoděje na moravském
Velehradě. Mladší z bratří, Cyril, byl povolán do »Otcova domu« již dříve, a to, když oba bratři prodlévali v Římě. Třebaže je smrt od sebe oddělila už v roce %69 Jejich společné dílo, kterému se zasvětili, pokračovalo i
potom; tímto dílem bylo hlásání evangelia mezi slovanskými národy: od
těch, jež jsou nám zeměpisně nejbližší jako Chorvati, Srbové a ostatní
balkánští Slované až po slovanské kmeny v nejvýchodnějších oblastech
světadílu a rovněž mezi ostatními národy, jež v té době žily v Evropě.
3. Počátek tohoto díla nás přivádí do města dobře známého z listů
svatého Pavla: do Soluně, jejíž dávné jméno je Thessalonika. Přivádí nás
rovněž do Cařihradu, hlavního města říše a sídla patriarchy. Právě tam
pocítili oba bratři Boží volání: »Buď silný ... milostí Ježíše Krista, a co jsi
slyšel... svěřuj dále« (2 Tim 2, 1-2). A také: »Snášej obtíže jakožto dobrý
voják Krista« (2 Tim 2, 3). Tato slova jsou vzata z druhého listu svatého
Pavla Timotejovi.
Když přišlo poselství velkomoravského knížete Rastislava, oba bratři
si hluboce uvědomili své povolání: bylo třeba, aby se Boží slovo rozšířilo i
do celé oné oblasti (sr. Skt 13, 49).
4. Oba bratři toto slovo již po dlouhou dobu hluboce milovali. Poznali jeho tajemství i moc, věděli, že je »světlem pohanů«. Věděli, že
Boží slovo nemůže být spoutáno (sr. 2 Tim 2, 9).
Na počátku nového poslání si uvědomili, že je nutno »uvolnit« spásonosnou sílu a životnost Božího slova, aby se mohlo mocně šířit v myslích
a srdcích slovanských národů.
Církev vděčí svatým Cyrilu a Metoději právě za to, že svým dílem
»otevřeli« slovo evangelia k dobru těchto národů. Vyžádalo si to usilovné
studium jazyka, jehož výsledkem byly první překlady Písma svatého do
staroslověnštiny. Od té doby se naši předkové ve slovanské části Evropy
naučili vyslovovat slovo evangelia, jež s sebou přináší spásu.
5. Jejich velká jazyková práce se současně dotýká i samotných kořenů
kultury. Národy, které této práci soluňských bratří děkují za počátky své
kulturní totožnosti, si to dobře uvědomují.
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Během dnešní slavnosti se cítíme s těmito národy obzvláště spojeni.
»Inkulturace« vždy znamenala a znamená proniknutí evangelia do
určité kultury a zároveň i oné kultury do evangelia, zvláště skrze jazyk.
6. Misionářské dílo svatých Cyrila a Metoděje je zvláštní kapitolou
dějin poslání Krista v církvi. Slova Dobrého pastýře: »Mám i jiné ovce ...
také ty musím přivést« {Jan 10,16) přinesla v devátém století bohaté plody právě službou obou bratří.
Jsme tu dnes shromážděni, abychom si po jedenácti staletích znovu
uvědomili hluboký význam jejich díla. V našem dvacátém století - kdy se
Evropa jeví jako světadíl rozdělený na východní a západní část - v tomto
dvacátém století vědomí původní evropské jednoty ve slovu evangelia nabývá pro nás dnes zásadní důležitost.
Stále přítomný Kristův zrak a jeho starostlivost jako Dobrého pastýře
pronikají hranice všech rozdělení. »Dobrý pastýř dává za ovce v sázku
svůj život« (Jan 10, 11). A i ovce dávají v sázku své životy. Dobrý pastýř
neutíká před blížícím se vlkem, nýbrž zůstane u ovci. Tak zná své ovce a
ovce znají jeho (sr. Jan 10, 14).
7. V této zkoušce času - kterou prochází dílo evangelia v celé Evropě
na Západě i na Východě - svatí Cyril a Metoděj jsou pro nás všechny nejen vzpomínkou, nýbrž i výzvou. Neodvoláváme se jen na jejich misijní
dílo, nýbrž prosíme i o jejich přímluvu.
Po jedenácti stoletích se zdá, jako by nám říkali: »Přijměte i vy svou
část utrpení, jež s sebou přináší evangelium«, utrpení, jímž nynější století
přímo oplývá. Cožpak Evropa snad nepotřebuje novou evangelizaci? A
Kristus snad neopakuje vždy znovu a znovu i pro náš světadíl slova:
»Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince; i ty musím přivést«?
8. Obracíme se k oběma bratřím jako k zastáncům jednoty.
Víme, že v době, kdy konali své poslání, křesťanstvo ještě nebylo rozděleno: mezi Římem a Cařihradem nebyl rozkol.
Byly tu sice rozdíly, ne však rozkol. Mezi oběma částmi církve - mezi
dvěma velkými křesťanskými tradicemi, do nichž se podivuhodně odlišným a vzájemně doplňujícím způsobem historicky vtělila jediná víra mezi východní a západní částí jediné církve existovalo sice napětí a neporozumění, avšak ještě ne rozdělení.
Apoštolové Slovanů hlásali evangelium jménem nerozdělené církve.
Rozdělení přišlo až později.
Dnes žijeme s novou nadějí ve sjednocení. Modlíme se a pracujeme
pro jednotu křesťanů. Proto právě oba svatí bratři jsou pro nás tak výmluvným příkladem.
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Z hloubi jedenácti staletí k n á m doléhá zářivější než kdy jindy jejich
svědectví o křesťanské jednotě: v nich se dnes odráží i naše naděje, že dospějeme k cíli. Kristus si přeje jednotu Východu a Západu.
9. Dnešní koncelebrované mši svaté dodává obzvláště slavnostní ráz
účast mnoha bratří v biskupské službě a též mnoha kněží. Hojně jsou
zastoupeny západoevropské místní církve, méně bohužel východoevropské. Všechny co nejsrdečněji zdravím.
Na dnešní oslavu přišli, aby se spolu s námi modlili, i významní představitelé jiných církví a západních i východních křesťanských společenství, jež dosud nejsou plně sjednoceny s katolickou církví. Zdravím
je s láskou v Pánu, s hlubokou úctou a s upřímnou vděčností.
Tato mnohostranná a různorodá účast je důkazem všeobecné úcty vůči dvěma velkým misionářům, kteří šířili Kristovo evangelium s láskou,
vytrvalostí, rozvahou, v duchu církevní jednoty a všeobecnosti. Dnes vysoko
na nebesích se svatí Cyril a Metoděj zaradují a budou za nás za všechny orodovat. Jejich dílo dovršené v údobí, kdy Východ a Západ, navzdory počínajícímu napětí, žily ještě v plné jednotě víiy, je pro dnešní křesťany výzvou,
aby znovu dosáhli plnou jednotu v poslušném plnění Boží vůle a aby svorně
hlásali evangelium v naší době. Náš společný Pán se modlil za své učedníky
všech dob, »aby byli jedno, aby svět uvěřil« (Jan 17, 21).
10. Kristus Dobrý pastýř praví: »bude jen jedno stádo« (Jan 10,14).
Dvacet let po Druhém vatikánském sněmu a po vydání konstituce
Lumen Gentium církev prosí o přímluvu slovanských apoštolů, svatých
Cyrila a Metoděje, aby On sám, Dobrý pastýř a Pán dějin, nám působením Ducha pravdy ukázal cesty, po nichž máme kráčet, aby se splnila
jeho jeho slova o »jediném stádu«.
Kěž se tato slova stanou tělem, tak jako se stal Tělem v Mariině lůně
On sám: On, který je Slovo Boha Otce, »zrozený dříve než kdokoliv z
tvorů« (Kol 1, 15), »světlo k zjevení pro pohany« (Lk 2, 32).
On: Dobrý pastýř. Bonus Pastor, unus Pastor. Amen.

MIKULÁŠ LOBKOWICZ ( M n i c h o v )

KOŘENY KULTURY EVROPSKÉHO ČLOVĚKA
Hledíme-li na evropskou kulturu ze zcela světského hlediska, podobá
se stromu s třemi hlavními kořeny: řecké úsilí o srozumitelnost všeho, co
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skutečně existuje, římský plán impéria a víra židovského národa, k němuž
patřil Ježíš (zároveň však patřil i k rodící se křesťanské obci věřících).
Mohli bychom jako Hegel připojit i některé evropské tradice z oblastí
severně od Alp, např. germánsko-keltské a snad také slovanské, ale to
jsou jen vedlejší kořeny, které začaly ovlivňovat evropskou kulturu až ve
dvou či třech posledních staletích prvého tisíciletí (a tím se vysvětluje, že
naše kultura je spíše vnitřně různorodá než jednotná); mohly by se připojit též islámské tradice, které jsou jakýmsi nikoliv jednoznačným
skloubením židovsko-křesťanského myšlení a kultury arabských kočovníků a jejichž nejdůležitější přínos naší kultuře spočívá v tom, že nám ve
středověku předali řecké myšlení.
Kořeny evropské kultury tkvějí tedy především ve středomořské oblasti; na to se dnes snadno zapomíná, poněvadž objev ložisek cínu severně
od Alp vytvořil v určitém údobí našich dějin (VI. anebo VII. století) nová
kulturní ohniska v severních částech našeho světadílu. Dříve než začneme mluvit o evropských kulturních kořenech, považuji za správné zmínit
se krátce o každé z těchto tří velkých tradic středomořské oblasti, třebaže
již nemohu připojit mnoho nového k tomu, co se každý vzdělaný Evropan naučil ve škole.
Chceme-li pochopit řeckou kulturu, čili první ze třech kořenů naší
kultury, je třeba připomenout, že vznikla z určité kulturní pohromy.
Ve východním Středomoří existovaly před řeckou jiné kultury, které
nám dnes připomínají maloasijské tradice. Tyto kultury byly zničeny vpády bojovných kmenů ze severu, a to od XIII. a XII. století před Kr. Byly
vyvráceny tak dokonale, že nám po nich nezbyla žádná stopa a konkrétní
připomínka. Dnes j e známo, že např. Homér asi v VIII. století neznal
žádné z těchto údobí jinak než jako pouhé legendy. Jinými slovy řecká
kultura neměla jako podklad žádnou skutečnou tradici; vyvstává z temných, přímo barbarských údobí, aniž by mohla navázat na nějakou předchozí kulturu či kultury. Takováto historická situace je, abychom tak
řekli, základním znakem řecké kultury. Prostřednictvím Homérovým a
Hesiodovým je založena na bardech a básnících. T o je fakt, jehož důležitost nelze přeceňovat: ukazuje nám základní rys naší kultury a z něho
bezprostředně vyplývá i další.
Naše kultura je především založena na tradicích, jejichž prvotními
prameny jsou psané texty. Tak tomu bylo u Židů a později i u křesťanů; a
stejně tak i u Řeků. Prvotní a možná i původní biblí řecké kultury byly
Ilias a Odysea a snad i Theogonia. Řekové však věděli, že tu nešlo o posvátné, Bohem vnuknuté texty, a proto byli více než v jiných kulturách
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nuceni uchýlit se k rozumovému rozboru. Tím se pak stalo, že naše kultura díky svým řeckým kořenům měla svůj podklad v tradici, jejíž původ
ji zavazoval, aby přistupovala ke skutečnosti pomocí dialogu, který člověk vedl svým rozumovým myšlením; jeho výrazem a názvem byl tzv.
logos. Zde je třeba zdůraznit následující fakt: podle marxistického názoru, velmi rozšířeného mezi těmi, kdo se obírají dějinami vědy, vědecké
myšlení má svůj původ v praktických otázkách. Není zvlášf obtížné dokázat, že tato marxistická these je chybná, přihlédneme-li k hmotným
potřebám člověka. Již Aristoteles odůvodňoval, že původem filosofického myšlení, jež je opět základem vědeckého myšlení, je údiv, řecky thaumazein, kteiý se však nevztahuje na praktické otázky každodenního života.
Přesto se mi však zdá, že tato marxistická these má své odůvodnění, ne
však ve smyslu J a k se domnívají marxisté a historikové věd. Proč vlastně
jiné kultury nevytvořily filosofické myšlení srovnatelné s řeckým s výjimkou těch (velmi pravděpodobně to byla indická), které byly ovlivněny
samotnými Řeky. Konec konců, jak se zdá, schopnost divit se, žasnout
mají všichni lidé. Podle mého názoru je možno odpovědět, že lidský logos se projevil v řecké kultuře v důsledku, abych tak řekl, praktických
problémů, které jsou sice v každém případě životně důležité, avšak jsou
duchovního, nikoliv hmotného řádu. Lidský logos se u Řeků konkrétně
uplatnil proto, že jejich kultura byla založena na praktických duchovních úvahách. Kultura založená na textech musí totiž vykládat, vysvětlovat; a jde-li o básnický text, o němž Řekové dobře věděli, že je
dílem představivosti (o Solonovi se Aristoteles vyjádřil, že básníci jsou
lháři), je nutno nalézt nějaký výklad, který by text opravil, tj. zaměřil jej
ke zkušenostem o skutečnosti. V každém případě naše kultura vděčí
svým řeckým kořenům za to, že usiluje o pochopitelné, rozumové výklady. A jelikož se toto úsilí a hledání zrodilo v kultuře založené na písemnictví (pokud víme, v řeckých městech, tzv. po/eis, byl značný počet
občanů, kteří uměli číst a psát), srozumitelnost skutečnosti, jak ji chápe
dnešní Evropan, měla již od svého počátku za vzor výklad nějakého textu,
písma, anebo v každém případě jazyka.
Když Galileo píše, že dílo stvoření, studujeme-li je pomocí fysiky, je
psáno jazykem matematiky, znamená to, že sahá k symbolismu řeckého
původu, podle něhož vděčíme jazyku za vše, co můžeme pochopit ze
skutečnosti. Skutečnost se chápe jako slovo jiného člověka.
I stoikové, přestože neměli vůbec na mysli matematiku, přece jen vždy vyjadřovali tentýž pojem, když říkali, že základem světového řádu jsou
logoi, slova, a proto, máme-li je správně vykládat, musíme připustit, že
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základem veškeré skutečnosti je universální, všeobecný logos. I tito stojkové vlastně jen opakovali to, co řecká tradice znala již od Heraklita a
Anaxagory, aniž bychom uváděli Sokrata, Platona a Aristotela.
Člověk je zoon logon echon; to však neznamená živočich vybavený rozumem, nýbrž spíše, že člověk je jediný živočich, který »má slovo«, je
schopen mluvit. Je to slovo, jehož se ujímal řecký občan, když povstával
na shromáždění, (agora), aby přispěl k tomu, o čem mělo rozhodnout
městem, obcí {poliš) tvořené společenství; značí to však i slovo, jímž se
vyjadřovala empirická skutečnost, o níž se uvažovalo řečí, jazykem, jehož
pomocí o ní mluvíme. Výraz logos lze přeložit jako »slovo«, ale také jako
»rozum«, »výměr« či »bytnost«.
Mluvíme-li o skutečnu, uvažujeme vlastně jen v mezích své lidské
subjektivnosti, pomocí slova, které ji vyjadřuje.
To vše je nám jasné a stalo se to zcela součástí naší kultury do té míry,
že nám působí obtíže uvědomit si, z čeho to vzniklo.
Mluvit je ostatně příznačným rysem všech lidí; skutečnost kolem nás,
kterou postihujeme svými smysly, se však vůbec nepodobá nějakému
textu. Přesto však působením řeckého způsobu myšlení uvažujeme a
mluvíme o skutečnosti, jako by byla textem, něčím, co je třeba chápat
jako rukopis, co vnímáme, jako by to oznamoval hlasatel, co odpovídá
našemu rozumovému chápání jako činnost nějaké blízké osoby, jejímž
cílům a důvodům se snažíme porozumět.
Vyjadřujeme to, když prohlašujeme, že řecké kořeny naší kultury nám
daly smysl pro to, co je rozumné, že z nich vyrostla naše touha vystihnout rozumné uspořádání vesmíru; vznikly z nich i ty rysy naší kultury,
které nazýváme vědeckými anebo také prostě literárními, intelektuálními
a rozumovými.
Poněkud obtížnější je popsat několika málo slovy přínos druhého
kořene, tj. římské říše. Ve skutečnosti byl řeckým objevem i pojem politického života a společenství; Řekové poznali jako první v lidských dějinách, že člověk plní svůj vlastní lidský cíl nejen ve společenském životě
chápaném jako sjednocování členů společnosti, nýbrž i v tzv. koinonia,
tj. ve společenství, jehož členové jako svobodní lidé si slovy vyměňují názory, jak mají společně chápat sami sebe a tím i svou budoucnost. V určitém smyslu se zdá, že římská kultura po krátkém republikánském údobí
(v užším slova smyslu) znovu klesla na úroveň, kterou Řekové již překonali. Pro Řeky jejich starodávná obec (abychom použili známý výrok Fustela de Coulanges) nebyla ani stvořena nějakým bohem, ani řízena nějakým potomkem bohů. Třebaže i Řekové věřili, že bohové působí svým
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vlivem na jejich obec, věděli, jako ostatně i my dnes víme, že jejich poliš,
i když se chápala jako cíl lidské přirozenosti, byla přesto čistě lidským
výtvorem.
Když tedy Římané nechali nad sebou vládnout císaře, kteří zdůrazňovali svůj nárok na boží původ, vrátili se tím, jak se zdá, k vývojovému
údobí středomořské kultury, které Řekové již překonali. Proto také římská říše rozvinula mnohem více než třeba »demokratická« republika, která jí předcházela, základní politickou teorii, kterou máme živě na očích
ještě dnes, totiž společenství lidí-občanů, kteří žijí v míru, poněvadž se
řídí zákonem.
Je pravda, že již Řekové znali zákon jako základ politického společenství a věděli také, co znamená mír. Neviděli však jejich vzájemné
spojitosti. Neuvědomovali si ještě, že vnitřní mír v určité oblasti (tento
pojem je nezajímal, poněvadž výraz poliš neměl prostorově územní význam) závisí na tom, aby se zákon, před nímž jsou si všichni lidé rovni,
uplatňoval stejným způsobem ve všech oblastech, až do nejzapadlejšího
okrajového koutu říše. Totéž můžeme vyjádřit, řekneme-li, že Římané jako první objevili, že určité politické společenství-žijící na přesně vymezeném území nemůže žít v míru, není-li spravováno zákony, které jednají s
každým jedincem podle zásady rovnosti.
To právě zakusil svatý Pavel, když byl odsouzen k smrti; mohl žádat,
aby nebyl ukřižován jako ledajaký otrok, nýbrž síat jako římský občan,
třebaže byl Žid; něco takového by bylo bývalo v Aténách nemožné. Řecký
soud si nikdy nekladl otázku, jak má vykonat rozsudek nad odsouzeným;
uvažoval jen o tom, co má dělat, aby zajistil rozkvět města.
Římská říše tedy navzdory svým srážkám a válkám, které přinášely
utrpení sousedním národům, zavedla do evropské kultury jeden z jejích
základních rysů, tj. pojem lidské osobnosti. Často se zapomíná, že Řekové, přestože měli vysoký pojem o psýché, tj. o duši, a o nús, čili duchu, na
němž se podílejí všichni skuteční lidé (podle Aristotela vstupuje do lidské duše jako dveřmi), přece jen nevěděli, co je to lidská osobnost. Vše
srozumitelné, pochopitelné, bylo podle nich universální; jedinec byl
něčím nevyjádři telným a osoba znamená jedince. Právě toto zneuznávání
osobního prvku, osoby, vysvětluje ohraničenost řecké kultury, přestože
byla tak vysoká, že okouzlila Nietzscheho.
Římané naopak, díky svému právnímu způsobu myšlení, objevili alespoň jeden rozměr pojmu osobnosti: že totiž jedinec, poněvadž je podroben tzv. pax romana, čili jako občan civilizované říše, má určitá práva,
která nezávisí na jeho rasovém či kulturním původu.
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A nyní přicházím ke třetímu kořenu kultury evropského člověka, tj. k
jeho židovsko-křesfanskému dědictví. Bez velkého váhání je možno
prohlásit, že to je skutečně kořen naší kultury, a to ze dvou důvodů:
předně proto, že právě křesťanství vděčíme za to, že ještě a stále vidime
před sebou podstatu dědictví Říma a Atén, a dále proto, že křesťanství
nám dalo nejen nesčetné nové prvky, nýbrž také očistilo, doplnilo a přetvořilo to, co jsme převzali od Řeků a Římanů.
Dnes se naše kultura zdá zcela odkřesťanštěná a je to pravda; říká se
dokonce, že žijeme v pokřesťanském údobí a kultuře. Přesto však postačí
navštívit na několik týdnů některou oblast, která má sice vysokou kulturu, ale bez evropských vlivů, jako např. Nepal, a hned si uvědomíme, že
naše evropská kultura, jež je patrná stejně v Evropě jako v Americe, je
křesťanská až do svých posledních vláken. Nejprve bych však chtěl mluvit o židovském dědictví, neboť i z vlastního křesťanského hlediska vyplývá, že křesťanské náboženství se zrodilo v lůně židovského národa. A třebaže - jak říkají křesťané - radikálně překonalo to, co představoval židovský národ, přesto jsme všichni jeho dědici, a to hlubším způsobem,
než se všeobecně myslí.
Tento námět je v určitém smyslu prakticky nevyčerpatelný. Ale odněkud přece jen musím začít. Začnu prostým a dobře známým poznatkem,
že židovské náboženství zná jen jednoho Boha. Všichni ostatní bohové,
kteří ve skutečnosti jsou jen různými jmény téhož nejvyššího Boha, buď
byli od něho stvořeni anebo jsou jen lidským výmyslem. Toto základní
poselství židovského náboženství je zásadně důležité pro každou kulturu,
neboť existuje-li jen jeden Bůh, svět kolem nás není posvátný. Pro Řeka a
Římana každý kopec a řeka měly své vlastní božstvo; např. navzdory tomu, že inženýři v Alexandrii měli velmi pokročilé znalosti mechaniky,
přece jen se neodvažovali příliš měnit přírodu, poněvadž všude byli bohové anebo alespoň démoni. Řekové i Římané byli v jádře hluboce pověrčiví, přestože dospěli k rozumovému uvažování a uspořádání lidského
společenství. Naproti tomu Židé, protože věřili v jednoho všemohoucího
Boha, který stvořil vše kolem nás, mohli pohlížet i na ty nejpodivuhodnější jevy jako na něco zcela světského. Můžeme to pozorovat již od
začátku Genese: slunce a měsíc, uctívané sousedními kmeny jako božstva, jsou jen svítilny zavěšené na nebi, aby osvětlovaly zemi a umožnily
n á m sestavit kalendář (sr. Gn 1, 16).
Nepřeháníme, řekneme-li, že to, co dnes nazýváme vědou a technikou, by nebylo možné uskutečnit bez onoho jednobožství, na němž se
křesťané podílejí se svými předky, Židy. Spíše prohlašujeme, že vědecké
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a technologické vymoženosti moderní doby, které dnes pronikají celým
naším životem, předpokládaly takový typ vědomostí, jehož předpokladem je řecká filosofie. To j e jistě správné. Neměli bychom však zapomínat, že k tomu, aby z řeckého zkoumání rozumem pochopitelné skutečnosti vyplynulo to, co dnes nazýváme vědou, bylo zapotřebí odlišného
pohledu na svět, takového, jenž by chápal jako ryze světské vše, co nás
obklopuje. Jen tak radikální jednobožství, jako je židovsko-křesťanské,
jež uznává pouze jednoho nadpřirozeného a skrytého Boha, kterého ani
prorok jako Mojžíš nemohl vidět jinak než zezadu (sr. Ex 33, 23), jen tak
radikální jednobožství mohlo vést k odbožštění přírody, což je předpokladem pro kteroukoli vědu, jež v sobě zahrnuje technologii.
Takovéto odbožštění světa způsobené židovským jednobožstvím je
však doprovázeno něčím ještě hlubším a odlišnějším. Skrytý a nadpřirozený Bůh není platonskou idejí dobra ani poznáním poznání jako Aristotelův bůh, ba ani nedílnou jednotou, z níž vyzařuje každá věc ve smyslu Plotinova nejvyššího bytí. I když křesťanská tradice později do sebe
vstřebá všechny tyto řecké a helenistické ideje, i když křesťan bude mluvit o Bohu jako o Dobru, poznání a jednotě, přesto vše pro Boha Židů a
křesťanů je nejpříznačnější právě to, že je jako my. Přesněji vyjádřeno je
to Bůh, který nás stvořil ke svému obrazu a poclobé. A protože m á m e v
sobě jeho obraz, protože jsme stvořeni k jeho podobě, tento nadpřirozený a skrytý Bůh, tento Bůh-Jiný (než my) se na nás obrací slovem. Může
především mluvit, a to bylo pro starověké filosofy jen lidovou pověrou,
kterou filosofie již překonala. Kromě toho též chce mluvit s člověkem, jako by ho byl stvořil za svého partnera. Sleduje ho, dotírá na něho, jedná s
ním jako s přítelem i jako se služebníkem, a to i pak, když člověk překročil jediný jeho zákaz. Bůh sice proklíná člověka a půdu, po níž kráčí;
ale ještě více proklíná hada, který člověka svedl a slibuje - ne sice muži,
nýbrž ženě - v níž pak křesťanská tradice bude vidět jak Pannu Marii, tak
i církev, jejíž je matkou, že jednoho dne rozdrtí hlavu tohoto Božího i
lidského nepřítele. Už tedy v tzv. protoevangeliu Bůh dává člověku zahlédnout jeho konečné vítězství. A až se čas naplní, Bůh uzavře s člověkem smlouvu, kterou mu slíbí věčnou věrnost. Tato smlouva se uzavírá s
národem, který si Bůh vyvolil jako svůj lid. Není to však smlouva s nějakým anonymním společenstvím: je to slib učiněný každému z jeho členů.
Bůh považuje za svého přítele každého lidského jedince již od chvíle
jeho početí, a to se vztahuje na všechny lidi. Každého zná a volá jeho
j m é n e m a bude ho sledovat svou žárlivou láskou. Poselství židovského
náboženství je nám prostřednictvím křesťanské víry tak dobře známo, že
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nám Evropanům nepůsobí obtíže uvědomit si jeho důležitost: tato
důležitost má i hluboce kulturní význam, neboť smlouva, kterou Bůh
uzavřel se židovským lidem a skrze něj s každou lidskou bytostí, má za
následek, že každý člověk má svůj význam. Nezáleží na tom, že člověk jako
jedinec je nevyjádřitelný, že není něčím universálním, z čeho vyplývá možnost chápat skutečnost, jak tomu rozuměli Řekové. Tento nevyjádřitelný jedinec, tento málo zajímavý exemplář určitého druhu spíše získává nekonečný význam. Už od narození, ba již od svého početí dostává své vlastní jméno
známé jen tomu, kdo je zdrojem jeho bytí, a Bůh na něho nezapomene, ani
kdyby všechny vesmíry zmizely v neznámu. Zde má svůj původ vše to, co
dnes nazýváme lidskou důstojností. Je pravda, že člověk jako živočišný druh
bude i nadále takový, jaký je. Jeho členové mohou přežít jen, jsou-li zařazeni
do sociálního společenství, a budou schopni dosáhnout svůj euzén, svůj dobrý a opravdu lidský život, jak říká Aristoteles, pouze v tzv. koinonia poliliké, ve společenství poliš, tj. obce. Přesto však je každý člověk jedinečný, neopakovatelný, vyvolený (Bohem) jako konkrétní jedinec (od svého početí až
do smrti), jako bytost známá a milovaná jediným existujícím Bohem.
Stačilo by např. jen navštívit na několik týdnů Indii, abychom pochopili nesmírný kulturní význam takovéto vyhlídky. V Kalkutě by vás jistě
zděsilo, že stovky osob umírají na ulicích jako psi; kdybyste se snažili pochopit, jak mohou ostatní snést takový pohled, slyšeli byste následující
odpověď: »V předešlém životě se něčím provinili; doufejme, že v příštím
životě se budou mít lépe.«
A přece i ten, o kterém Ind takto mluví, je lidský jedinec; ne však konkrétní jedinec zde a nyní, před vaším zrakem. Není to konkrétní a jedinečný, zde přítomný člověk, který má význam jako takový; je to nanejvýš
duše, která se vtěluje do lidských jedinců a pomíjivých živočichů. V takové kultuře je nemožné starat se o lidumilnou sociální pomoc, úzkostlivě
se ve svědomí zabývat otázkou, zda se tomuto konkrétnímu jedinci zjednává spravedlnost či ne, vyhlašovat zákony zajišťující každému jedinci
jeho důstojnost.
Tento poznatek, jenž se stal klíčovým prvkem naší kultury, nemá
smysl, chybějí-li pádné důvody, abychom věřili, že tento pomíjivý a smrti
podléhající jedinec má nekonečný a věčný význam, netvrdíme-li spolu se
svatým Tomášem, že plnost bytí, tj. Bůh, je stvořitelem každého člověka,
a nedodáme-li, že tento Bůh si zvolil za svého služebníka a přítele každého člověka, ať je jakkoliv znetvořený.
Vznik přesvědčení, které dnes vyjadřujeme pojmy »osoba« a »osobnost«, vede k takovému pojímání stavu a postavení člověka, jež je hluboce
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odlišné napr. od řeckého. Pro Řeky byl člověk především myslící duší,
jež vstoupila do živočišného těla, do něhož j e ponořena a s nímž j e svázána. Aristoteles sice ku konci svého života rozvinul teorii, které dnes říkám e hylemorfismus; člověk podle ní není ani duše, ani tělo, nýbrž celkem
a souhrnem obojího, takže každá činnost a vášeň j e jak duchovní, tak i
hmotná. Když však Aristoteles psal svou etiku a svou politiku (v těchto
svých známých dílech psal o politické ctnosti, kladl však přitom důraz na
teoretický život myslitele), neměl ještě sestavenu svou knihu o duši, v níž
j e obsaženo učení o hylemorfismu. Jeho pojednání o duši však mělo po
m n o h o staletí j e n malý vliv.
K vytvoření stredomořské kultury přispělo hlavně jeho dílo Nikomachova etika, jejímž ideálem byl člověk osvobozený od životních nutností, svobodný a volný pro jediný úkol, jenž mu umožňuje překročit hranice své konečnosti, tj. pro rozjímání, přemýšlení. Naproti tomu hebrejské myšlení vidí
již od počátku ideál člověka ve zcela normálních životních podmínkách; je
jím člověk, který pracuje, aby mohl žít, který ve svém každodenním životě a
práci má být svatý a má hledat svou spravedlnost u Boha.
Genese sice nepopírá, že práce je následkem pádu člověka po prvním
hříchu, důsledkem j e h o vyhnání z ráje; práce však v ní má specificky lidský rozměr: »V potu tváře budeš jíst svůj chléb« (Gn 3, 19).
Bůh též říká člověku po jeho stvoření, že jednou z jeho povinností bude podmanit si zemi, užívat ke svému užitku všechno tvrostvo pod Měsícem, aby tak přetvářel svět a doplnil, co Bůh začal stvořením.
Tyto věci jsou nám tak dobře známy, že j e n stěží si uvědomujeme, že
jsou znakem naší evropské kultury, jíž se odlišuje od jiných, té kultury,
jejímž hlavním kořenem j e židovství spolu se svým květem, tj. křesťanstvím. Pokládáme-li práci za přirozenou podmínku, kterou člověk
nemůže překročit, a tomuto přesvědčení vděčíme za průmysl a bohatství,
je to opět židovsko-křesťanská tradice, která nám j e vštípila.
Žádný řecký či římský myslitel by nikdy nemohl potvrdit anebo dokonce pochopit slavný výrok svatého Benedikta: »Modli se a pracuj«, čili
modli se svou každodenní modlitbu a nevyhýbej se námaze; tento výrok
však vyjadřuje jeden ze zásadních rysů naší kultury.
Velikost člověka nespočívá v j e h o útěku ze světa; není třeba, jak prohlašoval Platon ve Faidonovi a jak to po něm opakoval Plotinus v Enneadách\ »Utéci odtud zdola.« Třebaže tento svět je slzavým údolím a není
naší definitivní vlastí, třebaže na tomto pozemském světě j s m e jen
poutníky na cestě k jinému životu, přesto m á hlavní význam právě každodenní život uprostřed tohoto světa, zvládnutí tisíce problémů na této
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zemi pro dobro člověka (tento význam uznává alespoň drtivá většina lidského pokolení).
Při rozboru židovské tradice anebo židovských kořenů naší kultury, o
který jsem se právě pokusil, vyvstává otázka, co nám zbývá jako vlastní
křesťanské dědictví. Co zbývá jako specificky křesťanský přínos, jestliže
právě židovský kořen naší kultury přispěl především k radikálnímu odbožštění světa našich zkušeností (jenž je základem každé vědy a technologie) a dále k definování jedinečnosti člověka jako osoby, což je podkladem všech našich úvah a našeho přesvědčení o lidské důstojnosti (která
se pak stává cílem každého sociálního a politického společenství); co zbývá, jestliže to byla židovská kultura, jež objevila důležitost práce a každodenního úsilí, což také vysvětluje, proč se evropská kultura stala nejbohatší v celých lidských dějinách?
Začnu jedním historickým a světským jevem. Židovství bylo náboženstvím určitého národa. Z židovského hlediska všemohoucí Bůh
neuzavřel smlouvu s člověkem jako takovým. Z nesčetných národů na
světě si zvolil jen jediný. A právě proto, co jsem popsal jako židovský
kořen naší kultury, se mohl stát tím, co skutečně znamená, jen tehdy,
když se tato smlouva rozšířila i na jiný lid než židovský. Židé se považovali za představitele člověka před Bohem. V duchu svého náboženství
necítili potřebu zapojit do tohoto historického úkolu všechny lidi. Jinými
slovy bylo zapotřebí nějaké nové události, aby se na tomto dědictví židovského národa mohlo podílet i jiné lidské společenství.
Máme-li to vyjádřit v křesťanských pojmech, bylo třeba, aby židovský
lid zradil svou smlouvu s Bohem, aby ho tak říkajíc přinutil zvolit si jiný
národ, jiné lidské společenství, kterým se tentokrát stali všichni, kdo vyznávali Ježíše jako svého Spasitele.
Toto definitivní rozšíření smlouvy mezi Bohem a člověkem má ještě
jiný rys, na který se obvykle zapomíná. Jsme-li dnes dědici starověkých
Atén a Říma, vděčíme za to křesťanství. Pro Židy bylo sloučení s řeckým
myšlením téměř zradou; všichni židovští myslitelé se sklonem k helenismu, od Filona až po Maimonida, se vždy vystavovali nebezpečí, že se stanou racionalisty, pro něž se náboženství omezuje na kulturu. Křesťané
byli naopak téměř povinni vstřebat myšlení a kulturu každé oblasti, kterou dobyli, poněvadž hlásali Boží usmíření s každým člověkem, nezávisle
na jeho rase a původní kultuře. Z druhé strany i samo křesťanství je zavázáno řeckému myšlení za to, že se nestalo orientálním mytickým náboženstvím, kdežto římské říši vděčí, že nezůstalo pouhým náboženstvím, nýbrž že získalo základní rozměr kultury.
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Kdyby Řekové byli tolik netrvali na pochopitelnosti veškeré skutečnosti, méli bychom možná křesťanský svět, ale chyběly by v něm teologie a
sklon k vysvětlování, výkladu, což je základem všech duchovních věd, od
literatury až po historii.
Všechny tyto charakteristické výboje naší kultury předpokládají četbu
textů s přesvědčením, že je v nich obsažena pravda ve smyslu objeveném
řeckým myšlením. Samo křesťanství by bylo upadlo do mytického způsobu myšlení, které nikdy nedospěje tak daleko, aby si položilo otázku, kde
jsou hranice mezi bájí a fakty, mezi představivostí a pravdou. A bez římské říše by se křesťanství stalo jen čistě duchovním přesvědčením; k tomu,
aby z něho vyrostl i kulturní jev, bylo třeba, aby se stalo náboženskou
kulturou určitého politického společenství. Tím ovšem nechci zlehčovat
problémy a nebezpečí, jež z toho plynou pro křesťanské myšlení, a to jak
z řeckého sklonu k rozumovému uvažování, tak i ze smíšení náboženství
s politikou. Avšak z křesťanského hlediska jistě není ani trochu náhodné,
že Ježíš se narodil v oblasti pod římskou vládou a že svatý Pavel opustil
Malou Asii, aby šel kázat do Řecka. Makedonec, který se svatému Pavlu
zjevil ve snu a žádal, aby přišel na pomoc, prosil apoštola nejen o křest,
nýbrž také, aby zachránil, co je věčného v řecké kultuře (sr. Skt 16).
Jak říkal Hegel, světový duch má m n o h o času k tomu, aby vykonal,
co si předsevzal, a nemá přitom strach z nebezpečí a komplikací, kterým
ho vystavuje průběh a vývoj dějin. Bez křesťanství by řecko-římské dědictví v našich dnech už nebylo živé; z druhé strany však ani křesťanství
by se bez tohoto dědictví nestalo duší naší kultury.
Přikročím nyní k nejhlubšímu kořenu kultury evropského člověka; je
tak hluboký, že j e patrný již jen samotným křesťanům. Co vlastně skutečně přidala křesťanská víra k náboženství židovského lidu? Přesvědčení, že
Mesiáš je už mezi námi. Žid Ježíš je Mesiáš v tom radikálním smyslu, že
sám Bůh se stal člověkem, zrodil se z Panny, byl odsouzen k smrti,
ukřižován a vstal z mrtvých. Tento základní bod naší víry přispívá k
židovskému náboženství neočekávaným zvratem, dodává řeckému myšlení novou hloubku a přináší římským politickým náhledům rozměr, na
který by byl starověk nikdy nepomyslil.
Bůh jediný a žárlivý na svou jedinečnost, Bůh, který ruší všechny ostatní
bohy a který odbožšťuje svět našich zkušeností, je trojjediným Bohem.
Je to Bůh, který vede věčný dialog sám se sebou, jenž plodí ve středu
svého bytí slovo, které mu odpovídá. Bůh sám je dialogem lásky, která je
z jeho strany osobou. Člověk Ježíš je vtělením toho Božího slova, odpovědí, kterou Bůh dává sám sobě, když se stává člověkem.
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Avšak, jak tvrdí svatý Pavel a svatý Jan, toto Boží Slovo, jež se stává
člověkem, je také Logos všeho stvoření. Pochopení sama sebe, jímž a v
němž se Bůh poznává a v němž pojal úmysl veškerého díla stvoření, vzalo na sebe tělo, aby se stalo člověkem po celou věčnost. A když »Slovo«
opouští tento svět, aby se vrátilo k Otci, svěří svým učedníkům svou církev až do svého návratu. Tato církev je novým společenstvím, ne však
politickým ani pouze sociálním, neboť její hlavou je sám Ježíš Kristus,
vtělené Boží Slovo, a poněvadž nezávisí na lidské libovůli, nýbrž na Boží
moudrosti, která ji vede dějinami. Jediný, ale též trojjediný Bůh; člověk,
jenž je vtělená pochopitelnost všeho, co je skutečné; království, které
není z tohoto světa, avšak jehož občany jsou lidé.
Tato tajemství naší víry jsou, jak se zdá, tak základní, obecná a dokonce i abstraktní, že si klademe otázku, v jakém smyslu mohou tvořit kulturní kořen, kořen kultury, kterou bezesporu vytvářelo křesťanství, ale
která se nikdy nestala opravdově křesťanská. S jejími znaky se v Evropě
setkáváme na všech místech: vyjadřovali ji stavitelé, malíři, skladatelé a
básníci, každý jazykem svého umění. Avšak kultura a evropská kultura
znamenají něco víc než tyto výtvory či předměty, ať je jakkoliv vysoká
jejich úroveň; vše, co není ryzí příroda, nýbrž co bylo určitým způsobem
vytvořeno člověkem, patří ke kulturním jevům. Nacházíme tu stopy tajemství křesťanské víry? Byla to opravdu křesťanská víra, která vytvářela
naši kulturu, anebo musíme přiznat, že to je pouze praktický lidský život,
který současně, aniž by si toho povšiml, věřil v tato tajemství?
Bude třeba pozorně sledovat, co nyní následuje. Je jisté, že to, v co lidé věří, se může stát kulturou jen činností, působením těch, kteří tuto
víru přijmou. Kultura je totiž dovršením člověka, nadpřirozené, metaíysické vztahy se mohou stát opravdovým zdrojem pouze působením lidského ducha. Tento proces však může být mnohem méně patrný, než bychom se domnívali. Podle našeho ideálu rodiny je manželský vztah poutem lásky a dítě jeho plodem. Tento názor o rodině, jenž potřeboval k
svému utvrzení staletý vývoj, by jistě nebyl možný bez předpokladu, že
zdrojem všeho bylí je věčná plodivá jednota lásky. I pro Židy byla ostatně
rodina, především tzv. oikos, společenství. Je dobře známo, že naše ocenění ženy, kterou pokládáme na rozdíl od většiny jiných kultur za rovnou
muži, je výsledkem úcty k Panně Marii. A naše něžnost k dětem (které
dnes hrozí, že se změní ve slabost, jež vše dovoluje) má jistě spojitost s
tím, co křesťané věří o vnitřním životě svého Boha.
Je třeba se pozorně a přesně vyjadřovat. Když se svatý Augustin snaží
pochopit Nejsvětější Trojici, používá k tomu pojmy, které lze z jedné
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strany použít k pochopení sebe samých a z druhé je lze vztáhnout i na
manželskou lásku; aby načrtl, co je Nejsvětější Trojice, uchyluje se ke
svým znalostem přírody a kulturního světa. Avšak fakt, že popisuje absolutně nadpřirozeného Boha těmito pojmy, ovlivnil i naše chápání samotného světa. Nemůžeme pochopit Boha, jeho vnitřní život, vtělení a církev jinak než pomocí každodenních pojmů a symbolů; avšak vztahování
těchto pojmů a symbolů na to, co je nepochopitelně božské, má svůj vliv
i na chápání toho, co je světské. Naše kultura nebyla ovlivněna jen křesťanskými přikázáními; mnohem hlouběji ji vytvářelo uvažování o předmětech křesťanské víry. Uvedu jiný příklad.
Fakt, že Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem (spojený se starou křesťanskou tradicí, že je třeba napodobovat Krista, být jako On, která je
opět ovlivněna platónským učením o napodobování dobra, tzv. mimesis
agathú), vedl k ideálu lidské dokonalosti, velmi odlišnému od pojmu dokonalosti v jiných kulturách.
Být dokonalým člověkem neznamená v naší kultuře být spokojeným
člověkem anebo člověkem utíkajícím z této země k nebi. Navzdory přirozené lidské hrdosti podílíme se na kultuře, jejímž vyvrcholením j e služba,
ne však již státu anebo společenství, nýbrž trpícímu bližnímu. Jsme
opravdu jedinou kulturou, která je schopna vidět v utrpení něco víc než
pouhý trest.
Čím to je, že všichni, křesťané i nekřesťané ctíme Matku Terezii z Kalkuty, která nedělá nic jiného, než že se obětuje pro osoby, které za několik
hodin zemřou? Je to tím, že v naší kultuře všichni smýšlíme jako křesťané, jako dědicové řeckého myšlení, římského politického společenství a
víry židovského lidu. I ateista, žyící v křesťanské kultuře, je křesťanem,
aniž by si to uvědomoval. Kdybychom chtěli, aby v Evropě přestalo křesťanství, musili bychom zničit téměř vše, co vybudovala naše kultura.
Ale - a to je moje poslední poznámka - my už to vlastně děláme, protože jsme zapomněli na své kořeny. Stojíme dnes na konci dlouhého
údobí, které věřilo, že osvobodí člověka, zbaví-li ho jeho kořenů, tj.
řecko-římské tradice, židovské a křesťanské víry.
Křesťanství není dnes v krisi jen proto, že se zmenšil počet těch, kdo
žijí podle křesťanské víry. Krise křesťanství vyplývá i z toho, že začínáme
zapomínat na své řecké, římské a židovské dědictví. Strom žije ze svých
kořenů; bez jejich výživy začne schnout.
Rozpor naší současné evropské kultury a dnešního evropského člověka spočívá, myslím, v tom, že se domnívá, že již vyčerpal evropskou kulturu a oprošťuje se od své minulosti.
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V určitém smyslu je to i pravda. Sekularizace neznamená jen opouštění křesťanské tradice; znamená též její očišťování, konečné vítězství
nad údobím mýtů a pověr pohanského světa. Avšak toto osvobozování
již dávno překročilo všechny meze. Přešlo v oprošťování od vlastních
kořenů a právě proto je naše kultura - přiznejme si to upřímně - kulturou umírající. Může přežít jedině, budeme-li ochotni znovu si připomenout, a to nejen jako jedinci, nýbrž i jako společenství a v kulturním směru kořeny, o nichž jsem se zmínil a o nichž by se mohlo mluvit po celý
kurs universitních přednášek.
Je jisté, že o nich musíme mluvit. Z toho, o čem přemýšlejí vzdělaní
lidé, se stane kultura asi až za století. Nezačneme-li o tom mluvit již dnes
a nahlas, evropský člověk zmizí a spolu s ním i jediná kultura v lidských
dějinách, která měla alespoň možnost zadostiučinit tomu, čím jsme, totiž
lidmi.

ANTONIN KRATOCHVIL ( M n i c h o v )

LITERATURA V ZRCADLE KULTURNÍ POLITIKY V ROCE 1984
Březen 1984 - březen 1985
Co nebývalo v minulých letech při bilancování kulturně-politické linie
KSČ dostatečně zdůrazněno, že totiž v oblasti literatury existují v ČSSR
tři na sobě nezávislé kategorie literatury všech žánrů, bylo v roce 1984
jasně dokumentováno. První a po všech stránkách privilegovanou skupinu tvoří oficiální, komunistickou stranou podporovaní a ideologicky
usměrňovaní oběma ministerstvy kultury (v Praze a v Bratislavě) straničtí
spisovatelé a básníci. Jejich tvorbu za rok 1984 analyzoval šéfredaktor
svazového měsíčníku Oldřich Rafaj. Druhou skupinu tvoří autoři českého a slovenského samizdatu. Samizdat v roce 1984 zahrnoval stejně poezii jako prózu, dramata, náboženskou a vědeckou literaturu. Přístup k samizdatu je obtížnější a jeho analýza komplikovanější. Třetí skupinu tvoří
spisovatelé světští i duchovní, kteří se zcela odmlčeli anebo jsou ve vězeních. Těmto spisovatelům je na Západě věnována pozornost, nicméně
jejich díla nejsou zcela dostupná nebo jsou kryta různými pseudonymy.
Jejich literární analýza zůstává okrajová. Podobně jako v minulých letech
situace na Slovensku byla příznivější než v českých zemích. Na Slovensku je bezesporně zásluhou ministra Miloslava Válka, talentovaného
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básníka, větší tvůrčí prostor a spisovatelé zde nejsou pod takovým policejním dohledem jako v Čechách. V roce 1984 znovuoživené pokusy o
prohloubení československého literárního kontextu žalostně ztroskotaly.
Literární kritika a stranická ideologie zde nemůže najít ani náznak určité
syntézy. Tolikrát úředně nařízené sbližování české a slovenské literatury
(s výjimkou náboženského písemnictví a dětské literatury) je pouze pokusem o širší integrační proces, jehož hrdinou má být nový - podle sovětského vzoru uhnětený - »socialistický bojovník a hrdina«.
K situaci
Jestliže v prvních letch tzv. normalizačního procesu po období Pražského jara 1968 byla bilance literární tvorby za uplynulé období v rukou
českého a slovenského ministra kultury Miroslava Brůžka a Miloslava
Válka a později v rukou svazových představitelů, nastává od začátku 80.
let určitá změna v hodnocení a bilancování literatury za uplynulý rok.
Zatímco v posrpnové éře se apologeticky bilancovala knižní produkce na přelomu či na začátku roku, od začátku 80. let se těžiště literárního
hodnocení za uplynulé období přesunulo na tradiční Měsíc knihy, kterým je jak v českých zemích, tak i na Slovensku měsíc březen. V lednu se
ozvalo sice několik propagandistických frází o socialistickém realismu
především v rozhlase, které ovšem neřekly absolutně nic nového a
mnohdy doslova opakovaly svá »zaklínadla« a své formulace z dřívějších
let (i).
Dominující událostí roku 1984 bylo udělení Nobelovy ceny za literaturu národnímu umělci Jaroslavu Seifertovi. Při této příležitosti Jitka
Pražáková v rozhlasové stanici Hvězda zdůraznila, že »56 nakladatelství
vydalo v uplynulém roce téměř 7 tisíc knižních titulů v nákladu více než
77 milionů výtisků. Když Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu, mohli
jsme s radostí konstatovat, že od sedmdesátého roku jen v nakladatelství
Čs. spisovatel vydali jeho 17 básnických titulů« (2). O Seifertových knihách vyšlých jako samizdat a o jeho podpisu na Chartě 77 se ovšem
Pražáková nezmínila. Daleko více vyzvedla ovšem jinou »literární událost prvního řádu«, když zdůraznila, že »mírový hlas našich spisovatelů a
umělců zazněl na 20. setkání vedoucích představitelů spisovatelských
svazů socialistických zemí na spisovatelském zámku Dobříš«. Tato aktivita prý svědčí o tom, že spisovatelé chtějí ještě účinněji přispívat k rozvoji
(1) JITKA PRAŽÁKOVÁ, Kultura roku 1984, Radio Hvězda, 25. prosince 1984, 18.30.
(2) Tamtéž.
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socialistické kultury a k boji za mír. K této »významné události na
Dobříši« stačí j e n podotknout, že západní oficiální tisk jí nevěnoval žádnou pozornost.
I když v roce 1984 a na začátku roku 1985 vyšlo několik významných
reedicí jak klasiků (Jindřich Šimon Baar), tak autorů první republiky (Karel Čapek), na nové původní tvorbě se jasně reflektuje zostřená kulturněpolitická linie KSČ, která přenechává spisovatelům stejně jako dramatikům
stále zúženější a komplikovanější tvůrčí umělecký prostor. Socialistický
realismus - více než v předešlých letech - dostal charakter zestátněného
literárního směru. Všichni režimní kritici uvádějí bez rozdílu jako vzor
socialistického realismu sovětské spisovatele a dramatiky. Znovu je zdůrazňováno, že socialistický realismus se nesmí chápat jako nový či znovu
objevený literární směr, ale jako nová angažovaná socialistická metoda
tvůrčí práce.
Literární

produkce
A. PRÓZA

Literární kritik Oldřich Rafaj si položil otázku: Jaká byla česká próza v
roce 1984? Z jeho dlouhé odpovědi plné marxistické frazeologie se dovídáme, že »spisovatelé si nastolili podstatné otázky našeho života v dnešní
socialistické společnosti a vyslovili svou povinnost být umělecky a filozoficky na úrovni doby« (3). Na otázku, »jak být umělecky a filozoficky na
úrovni doby«, odpovídá Rafaj jen nepřímo. Hrdinové literatury musí být
- podle Rafaje - postavy, které »pozitivně působí, které demonstrují perspektivu vývoje společnosti, postavy, které tento svět vyslovují v umělecky
zdůrazněné podobě«. Po této kategorické premise připouští, že »rok
1984 byl pouze dílčím výsekem rozvoje prózy a nemohl proto ukázat
problematiku v celé její rozloze. Přesto však každá dílčí sonda má v sobě
schopnost zobecnění« (4).
V roce 1984 bylo publikováno na sto titulů českých prozaických novinek všech žánrů. Podstatnou část tvoří tzv. úniková literatura, za kterou
m ů ž e m e považovat historické a fantastické romány, životopisné romány,
tituly z oblasti science fiction a vzpomínkové romány. Objevila se i rada
knih z období druhé světové války napsaných podle sovětských předloh.
Tyto prózy a několik titulů ze současnosti jsou psány integrálním, tedy
ryzím socialistickým realismem.
(3) Kmen, příloha týdeníku Tvorba, i. 13, 27. března 1985, str. I, III a X.
(4) Tamtéž.
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Jako velký pozitivní socialistický přínos české próze uvádí Rafaj prózu
Jana Nouzy Nezůstat sám (5). Je to »příběh hrdiny práce«, který se stal
nešťastnou náhodou invalidou doživotně připoutaným k vozíku. Příběh
je napsán s budovatelským optimismem podaných rukou, které mu vrátily chuť k životu a k aktivní práci pro socialistickou společnost. Rafajovi
ovšem zcela uniklo, že jde o autobiografický příběh autora (ročník 1944),
který jako 15-letý hornický učeň při treningu gymnastiky utrpěl těžký úraz
páteře, po němž následovalo ochrnutí těla a zůstal odkázán na invalidní
vozík (6). Odtud tento dojímavý, ale přesvědčivý prožitek a vděk za podanou ruku. Ve srovnání s autorovou prvotinou Z návsi (7) je
zde zásadní stylistický pokrok, který ovšem spadá na konto lektorů nakladatelství. Rafaj o Nouzově knize poznamenává, že »patří k pozitivům
mladé nastupující generace prozaiků v roce 1984 svým nelíčeným humanismem a intenzivní vírou v dobro v člověku« (8).
Jestliže kniha Jana Nouzy přes veškeré fráze o socialistické společnosti zaujme trpkým osudem mladého autora, kniha Jana Dvořáka
Skalp (9) je typickou ukázkou »angažovaného románu« ze současnosti.
Ostří románu je namířeno na určitou skupinu řídících pracovníků a představitelů technické inteligence, kteří egoisticky zradili či jen poškodili socialistickou společnost, a výsledky jejich jednání a elitářství jsou v románu pranýřovány. Tento primitivní konflikt nezastře ani autorova stylistická rutina.
Velkého potlesku stranických kritiků dosáhla próza rutinované Jarmily Kolárové nazvaná Chtěla bych být strom (io). V románě jde o běžné
tuctové téma, které jen dík rutinovanosti autorky a její kultuře slova přesáhlo průměr normální socialistické literární produkce. Stárnoucí šéf,
partajník, a dvacetiletá sekretářka Zuzana. Několik let společného soužití
a pak mladá dívka hledá únik. Pozitivní socialistická perspektiva v románu - např. podle Raftye - je »hrdinčino nutkavé hledání východiska a nového životního programu a společnost jí šablonovitě v tomto komplikovaném hledání pomáhá« (ll). Značka »Šim« ve Večerní Praze poukazuje
na jinou, snad závažnější stránku románu, na »generační problém, jeho
psychologii a na jemnou nenucenou humornou ironii« (12).
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
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Nakladatelství Melantrich, Praha 1984.
Rudě právo, 22. listopadu 1978, str. 5.
Nakladatelství Melantrich, Praha 1978.
Kmen, příloha týdeníku Tvorbo, i. 13, 27. března 1985, str. III.
Nakladatelství Československý spisovatel, Praha 1984.
Tamtéž.
Kmen, příloha týdeníku Tvorba, i. 13, 27. března 1985, str. HI.
Večerní Praha, 23. listopadu 1984, str. 6.

Podle šablony socialistického realismu je také napsán román Václava
Podzimka Hostování nepřípustné (13). Místo děje je poněkud odlišné od
běžné knižní produkce, jsou to kasárna a život vojáků. Hlavním hrdinou
je poručík Petr Šebek, který na začátku románu přichází k nové jednotce.
Autor vypovídá o příslušnících armády, jak je sám poznal. Nevěrohodnost románu ukazuje poklonkování před sovětskou armádou a planý
optimismus. Autor se ledačemu přiučil u stalinistických spisovatelů padesátých let. Pochvalu sklidil Podzimek hlavně v propagačním časopise
Nové knihy (14).
Před stranickou kritikou neobstály především psychologický román
Stanislava Rudolfa Dny narkózy (15) a dvojice románů Lubomíra Tomka
Čí ruka do ohně a Kdo přichází oknem (16). Jemnou a opatrně nevyslovenou kritikou současné společnosti, zakrytou mnohdy psychologickými
sondami, řadí se tyto romány i svým brilantním vyprávěčským slohem k
tomu nadprůměrnějšímu, co próza v roce 1984 a na začátku roku 1985
vyprodukovala. Pro stranickou kritiku byl odsudek jednoznačný: Rudolf
zůstává jen v rovině běžné beletristiky, píše jen málo přesvědčivě. Jeho
postavy jsou vytvářené ve shodě s jeho individuálními představami, nikoli však ve shodě s uměleckou pravdou. Kniha je zkrátka »nedotažená,
zběžná, povrchní« (17). Podobným neduhem prý trpí i romány Lubomíra
Tomka, které »na místo řešení závažných konfliktů zanedbávají čistotu
žánrů« (18).
K zajímavým a vtipně napsaným prózám patří koláž dvou autorů Arno Bělohlávka a Karla Dobeše. Kniha má název Neprodal
jsem
Karlštejn (19). Na začátku knihy je vtipná historka o známém hochštaplerovi, který prodal hrad Karlštejn. Autoři, zčásti poplatní censuře, ve
svém vyprávění odbourávají mýtus podvoníka gentlemana a ukazují zmanipulované pozadí celé historky.
Bezesporně významným edičním činem j e vydávání Sebraných spisů
Karla Čapka (1890-1938). V roce 1984 vyšly Čapkovy statě O uměni a
kultuře (20), které sestavili E m a n u e l Macek a Miloš Podhorský. Odpovědnost za vydávání Čapkova díla převzal Ústav pro českou a světovou
literaturu ČSAV. První svazek statí O umění a kultuře zahrnuje Čapkovy
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Nakladatelství
Nové knihy č.
Nakladatelství
Tamtéž.
Kmen, příloha
Tamtéž.
Nakladatelství
Nakladatelství

Naše vojsko, edice Hvězda, Praha 1985.
1-2, 9. ledna 1985, str. 5.
Československý spisovatel, Praha 1984.
týdeníku Tvorba, c. 13, 27. března 1985, str. III.
Mladá fronta, Praha 1985.
Československý spisovatel, Praha 1984.
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myšlenky z oblasti estetiky výtvarného umění, dále referáty o dramatech
a polemiky z české i světové literatury. Čtenáři se také dostávají do rukou
delší filosofické eseje a uměnovědné analýzy. V úvodu ke knize vydavatelé správně podotýkají, že bezprostřední působení celého souboru je o
to silnější, že se v něm Čapek ukazuje jako aktivní pozorovatel doma i v
zahraničí, jako účastník všeho, co proměňovalo kulturní styl a přehodnocovalo smysl umění.
Z životopisných románů bych chtěl uvést dílo zaměřené zčásti na
dospívající mládež: román o »učiteli národů« Janu Ámosů Komenském
Anděl míru (21), který napsal rutinovaný romanopisec František Kožík,
který již před lety napsal román o Komenském a divadelní hru o posledním biskupu Jednoty bratrské. Kožík se snaží čtenářům zachytit život
muže - představitele českého evangelického baroka - pro kterého slovo
mír bylo zároveň prosbou k Bohu o mír. Český zápas zdůrazňuje, že »dílo je nesporným obohacením beletristické literatury. Zdá se nám však, že
autor ve své kombinační schopnosti vkládá do úst Komenského věty,
které by člověk v Bohu cele zakotvený těžko pronesl« (22). Zde je autorova poplatnost censuře zcela jasná.
Poutavé je vyprávění o známé postavě bylinkáře a lidového léčitele,
Vincenci Preissnitzovi, zakladateli slavných vodoléčebných lázní Jeseníků. Kniha se jmenuje Pramen živé vody (23) a jejím autorem je Miloš
Kočka. Je to strastiplný příběh lékaře bez diplomu, který se dopracoval k
světovému úspěchu. Kouzelně je zde zachycena atmosféra v minulém
století na Moravě a v císařské Vídni.

B. POEZIE

Bilance a rozbor vývojových tendencí české poezie jsou stejně negativní jako u prózy. Výjimkou zde zůstává pouze Jaroslav Seifert, kterému byla udělena Nobelova cena 1984 za literaturu. Rok 1984 a knihy
vyšlé do konce března 1985 ukazují podobně jako u prózy určitý generační rozpor a nevyjasnění mnohých otázek společenského kontextu.
Vedle sbírek Jaroslava Seiferta nejúspěšnější knihou básní byl nový
kritický výbor z české lidové poezie nazvaný Láska a smrt(24). Uspořádali jej vynikající zemřelí básníci František Halas a Vladimír Holan a nové
(21)
(22)
(23)
(24)
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Nakladatelství Albatros, Praha 1984.
Český zápas č. 12, 23. března 1985.
Nakladatelství ROH Práce, Praha 1984.
Nakladatelství Československý spisovatel, Praha 1984.

vydání k tisku připravil talentovaný literární kritik a historik, který ovšem
téměř nepublikuje, Jiří Opelík. Kniha vyšla po prvé v roce 1938, ale má
obecnou aktuální platnost. Komunistická censura z ní vyškrtla všechny
básníky českého ruralismu a spiritualismu a básníky, kteří žili a žijí v exilu a v jejichž tvorbě buď byl ohlas lidové české poezie anebo převedli
např. barokní lidovou poezii do moderní češtiny. Dominují zde ohlasy
poezie klasiků Františka Ladislava Čelakovského, Jana Nerudy, Josefa
Sládka, Jaroslava Vrchlického a dalších.
Ze sbírek začínajících autorů je pozitivním přínosem kniha veršů Vlastimila Vavříka Nůž do chleba (25). Sbírka zbavena všech formalistických
zábran je svědectvím skutečného životního prožitku a překvapuje svou
estetikou, především epizací lyrických básni. Je v tom určité experimentální novum, i když zatím novum hledačské.
Právem upozornil na sebe i Petr Kovařík sbírkou Třinácté dveře (26),
která je budována na čtyřveršové, vázané a rýmově strukturované strofě.
Kovařík prostě ovládá principy české poetiky a zákony estetiky veršů i jazyka. Takových básníků je málo. Nacházím zde odezvu Halase, Holana,
Seiferta i Jana Zahradníčka i Bohuslava Reynka.
Jistě obohacením knižní produkce byl výbor Miloše Pohorského ze
sbírek z pozůstalosti nadaného a předčasně zemřelého brněnského básníka Josefa Kainara (1917-1972). Výbor se jmenuje Staré a nové blues (27).
Jsou to jednak verše z Kainarova mládí, psané jako doprovod k tehdy
aktuálním jazzovým či přímo bluesovým hudebním skladbám, jednak
básně inspirující se bluesovým zpěvem a jeho poetikou. Kritik Vladimír
Křivánek na okraj této knihy napsal: »Snahu přiblížit bluesové písně autenticitě všedního života dokládá i Kainarův jazyk: využití hovorové a obecné
češtiny, konkrétní pojmenování a věcnost básnických obrazů «(28).
Umělecky nejvyzrálejší sbírkou, jejíž vydání způsobilo určité překvapení, je sbírka umlčeného spiritualistického básníka v 50. i v 70. letech
Františka Lazeckého Světlany(29). Normálně se vždy uvádí náklad knihy,
u Lazeckého sbírky Světlany chybí. V tiráži je uvedeno, že sbírka vyšla k
Mezinárodnímu dni žen a k nedožitým osmdesátým narozeninám básníka. Režimní tisk přešel úmrtí básníka (16. listopadu 1984 v Praze), stejně
jako ignoroval dosud posmrtné vydání jeho sbírky. Lazecký patří k
vrcholným zjevům české spirituální lyriky. V prvních sbírkách patřil do
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Středočeské nakladatelství, Praha 1984.
Nakladatelství Melantrich, Praha 1984.
Nakladatelství Československý spisovatel, Praha 1984.
Mladá fronta, 8. února 1985, str. 4.
Moravské tiskařské závody, Olomouc 1985, bibliofil.
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okruhu Otokara Březiny, ale od poloviny 30. let šel svou vlastní neopakovatelnou cestou. Hodnotu jeho poezie ocenili nejvýznamnější kritici 20.
století František Xaver Šalda, Arne Novák a Václav Černý. Cesty jeho
poetiky, a to vidíme i v posmrtné sbírce Světlany, byly pevně zakořeněny
v estetických zákonech moderní české poezie. Jeho verš, stejně jako u Jaroslava Seiferta, je nezašifrovaný, je srozumitelný a sklene se nad ním
občas mohutný inspirační stín Paula Claudela. V 50. letech byl Lazecký
vyškrtnut z české literatury. V době Pražského jara a jeho doznívání vydal
Lazecký rychle po sobě tři básnické sbírky. V několika dnech byla rozebrána sbírka Jenom vzlyk temnot (30), kterou vyvrcholila Lazeckého spirituální lyrika, a stejně rychle byla rozebrána i sbírka Má přítelkyně
hudba (31), která byla apoteosou díla Antonína Dvořáka a jeho Novosvětské. Ve sbírce Světlany dominují portréty žen milujících a odpouštějících, žijících pod zorným úhlem věčnosti. Kniha je doplněna vynikajícím grafickým doprovodem Eduarda Rašíáka. Podle dobře informovaných kruhů z Brna se kniha nedostala na knihkupecký trh.
C. LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Na rozdíl od ostatních druhů a žánrů literatury zachovává si stále česká a slovenská literatura pro děti a mládež světovou špičku především v
oblasti grafické úpravy knih a v bohatosti námětu. Znovu to dokázala
např. velká výstava dětské literatury, která se konala v roce 1984 v Mezinárodní knihovně dětské literatury v zámku Blutenburg ležícím na okraji
Mnichova. Výstava měla název Kind und Buch in der Tschechoslowakei
(Dítě a kniha v Československu). Mnichovský rozšířený deník Münchner
Merkur na okraj výstavy poznamenává: »Více než 500 knih a originálních
ilustrací z období posledních tří let, ale především z roku 1984 dokumentuje životnost a radost z experimentování v oblasti dětské literatury jak v
Čechách, tak i na Slovensku« (32).
Orgán bavorské vládní strany Bayern Kurier (33) věnoval rovněž pozornost výstavě dětské literatury z Československa na zámku Blutenburg.
List poukazuje, že pro evropského návštěvníka je zvláště překvapivé vysoké umělecké niveau a skutečnost, že dětské knihy ilustrovali a graficky
vypravili významní a známí grafici a malíři, což na německém k n i ž n í m trhu
je spíše výjimkou. Bayern Kurier také poukazuje na příkladu naklada(30)
(31)
(32)
(33)
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Nakladatelství Vyšehrad, Praha 1970.
Nakladatelství Růže, České Budějovice 1970.
Münchner Merkur, 25.-26. srpna 1984.
Bayern Kurier, 8. záři 1984.

telství Albatros v Praze a Mladá leta v Bratislavě, jak je důležitá specializace nakladatelství. Výlučná nakladatelství, jejichž produkce je určena
pouze pro děti a mládež, se mohou dopracovat té špičky, kterou dnes má
česká a především slovenská dětská literatura. O výstavu v Mezinárodní
knihovně dětské literatury na zámku Blutenburg byl překvapivě velký zájem a výstava byla doplňována pravidelným promítáním dětských krátkých a středometrážních filmů z ČSSR.
Někteří z kritiků také podotkli, že na Mezinárodních knižních veletrzích dominovaly také dětské knihy vydané pražským cizojazyčným
nakladatelstvím Artia, které jsou převážně určeny pro export. Co německým kritikům ovšem uniká, je rozdíl mezi knihami, které jsou v češtině i
slovenštině, a mezi knihami, které jsou určeny pro export. Zatímco do
domácí tvorby stále více zasahuje censura, jsou knihy Artie téměř - jako
exportní zboží - necensurovány. Při bližším prohlédnutí knižní produkce
posledního roku z Albatrosu i Mladých let pozorujeme jasně - i když
dětská literatura je vysloveně úniková oblast - že politická tendence stále
více poznamenává novou knižní produkci a v knihách určených pro domácí trh se objevuje stále více knih, v nichž se glorifikuje předvojenská
tzv. branná výchova a v poslední době silná dávka primitivního ateismu
podle sovětského vzoru. Je nutno objektivně podotknout, že všechny
knihy pro děti a mládež jsou nejen levné, ale tištěné bez chyb a na
dobrém papíře.
A na závěr ještě poznámku: mnichovská výstava byla uskutečněna v
rámci příprav na Mezinárodní rok mládeže 1985, který vyhlásilo UNESCO
a jehož nedílnou součástí je literatura pro mládež.
V československém tisku je od začátku roku věnována soustavná pozornost dětské literatuře. Literární kritici jako Jaroslav Vondráček zdůrazňují, že »v individuálních dětských příbězích se již krystalizují vztahy k
širším politickým jevům. Próza se obrací jak ke kolektivu mladých lidí,
tak lidí dospělých, avšak až na výjimky ještě se v ní ne příliš projevuje autorská individualita ve způsobech zobrazení skutečnosti« (34). I když to
Vondráček přímo neříká, přiznává, že mnozí autoři vidí v dětském
písemnictví »únikovou oblast«. Jako příklad uvádí především knihy pro
děti, kde prý ilustrační část převyšuje daleko úroveň textovou: »Dochází
k disharmonii nejednotnosti hodnoty celé knihy,« píše Vondráček a zdůrazňuje, že příkladem k tomu může být text ke knize Luďka Vimra a Aleny Málkové Proč je to tak? (35). Text je prý poplatný literární konvenci.
(34) Kmen, příloha týdeníku Tvorba, č. 6, 6. února 1985, str. I-X.
(35) Nakladatelství Albatros, Praha 1984.
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Nahodile vybrané a seskupené motivy - otázky každodenních dětských
proč? - nedávají svým projevem dostatek podnětů k dětské aktivizaci.
Domácí kritika se nezastavila ani před dvěma vynikajícími publikacemi
Hany Doskočilové Diogenes v sudu (36) a knihy Hedy Halířové Udet syn
divočiny (37). Knihy se obracejí do dávnověku (Udet syn divočiny) či do
antiky (Diogenes v sudu). Obě jsou napsány se zřetelným výchovným a
vzdělávacím záměrem. Vondráček např. Doskočilové předhazuje, že
ideový záměr vyprávění je sice zřejmý, ale že není důsledně sledován
např. už prostřednictvím kompozice. Kniha Halířové přitom vyšla v nákladu 50.000 výtisků a byla krátce po vyjití rozebrána. Skutečnost, která
ilustruje zájem o »únikovou literaturu«.
D. NÁBOŽENSKÁ LITERATURA

Náboženská literatura zůstává stále popelkou a je ze všech oblastí
písemnictví pod nejostřejším censorním dohledem.
Paradoxně působí prohlášení místopředsedy federální vlády Mateje
Lúčana, který na 3. celostátním sjezdu kněžského sdružení Pacem in terris v únoru 1985 prohlásil, že socialistický stát dopřává katolickým
věřícím plnou svobodu, a to i tisku. Obě vydání Katolických novin, tedy
pražské a samostatné bratislavské, mají dohromady prý téměř čtvrt milionu výtisků. (K tomu je vhodné dodat, že před svým zákazem v roce 1948
měl jen pražský týdeník Katolík, redigovaný významným jesuitským spisovatelem a vězněm nacistických a později komunistických koncentráků
dr. Adolfem Kajprem, více než čtvrtmilionový náklad a každá diecéze
měla svůj týdeník.) Duchovní pastýř má prý náklad sedm a půl tisíce, což
podle Lúčana »i ve světovém měřítku není málo« (38). Zvláštní důraz ve
svém projevu kladl Lúčan na připravovaná vydání Biblí, katechismu a
zpěvníků: »Na základě žádostí Sdružení katolických duchovních Pacem
in terris je v současné době připraveno v ČSR a SSR vydání celkem
200.000 Biblí, dále 70.000 katechismů a 400.000 zpěvníků.« Tato čísla se
nedají zatím ničím doložit.
Krásná náboženská literatura nevyšla dosud žádná a není ani ve vydavatelství Katolické Charity plánovaná. Oficiální náboženská knižní produkce se doslova opět »scvrkla« na vydávání kalendářů jednotlivých
větších církví. V kalendářích jsou zaznamenány všechny komunistické
(36) Tamtéž.
(37) Tamtéž.
(38) Rudě právo, 6. února 1985, str. 2.
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svátky, zatímco církevní kalendarium je neúplné a zastaralé. Vedle kalendářů smí každá církev vydat do roka nějakou brožuru s omezeným nákladem 500 výtisků. Tyto knihy se nesmějí prodávat a vystavovat v knihkupectvích. Odborný tisk či deníky zásadně nereferují o náboženských knihách a jsou to spíše např. evangelické časopisy, které pozitivně referují o
katolických publikacích. Jako příklad může sloužit pozitivní recense Jana
Hellera v evangelickém časopise Křesťanská revue (39) knihy profesora
Josefa Kubalíka Dějiny náboženství, kterou vydala Česká katolická Charita v Praze (40). Je to kniha vědecky výborně fundovaná a ukazuje, že Kubalík není jen teologem, nýbrž i historikem filosofie a dějin kultury. Kniha má určité pedagogické tendence a je určena i pro posluchače teologických fakult. Překvapivá je zde i určitá - i když spíše mezi řádky - polemika s ateismem a historickým materialismem. Kniha se štěpí do tří
částí: v prvé si autor všímá původu a vývoje náboženství, druhý díl analyzuje náboženství přírodních národů a vlastním vyvrcholením knihy je díl
o náboženství nadpřirozeném - o křesťanství. Zde je jasně vidět, že autor
neměl k disposici významné současné teology, jako je Karl Rahner nebo
Josef kardinál Ratzinger. Heller končí svou obsáhlou recensi zjištěním,
že »Kubalíkova kniha přijde jistě vhod nejen zájemcům o religionistiku,
ale i těm, kdo se chtějí poučit o tom, jak se s otázkou různých náboženství vyrovnávají současní římskokatoličtí teologové a fakulta« (41).
Letošní cyrilometodějské jubileum - 1.100 let od smrti biskupa a metropolity svatého Metoděje - bylo oslavováno a především analyzováno
třemi různými směry. Orgán Slovenské akademie věd Ateizmus (42) polemicky vystoupil proti náboženské cyrilometodějské tradici našich národů. Pravoslavná církev ve svém orgánu Odkaz svátých Cyrila a Metoda a
v Pravoslavném kalendáři na rok 1985 (43) se přesně držela linie moskevského patriarchátu, pod který také spadá. Římsko-katojická církev v
sérii článků v pražských i bratislavských Katolických novinách se držela
Vatikánem uznávané »Velehradské tradice«. Knižně mezi jiným vyšel
významný ekumenicky chápaný Cyrilometodějský sborník (44), který
(39) Křesťanská revue č. 3, březen 1985, str. 71.
(40) Vydala Česká katolická Charita v Praze 1984 s církevním schválením v Ústředním církevním nakladatelství v Praze.
(41) Křestanská revue č. 3, březen 1985, str. 72.
(42) Ateizmus č. 2, březen 1985, str. 189, vydává Ústav vedeckého ateizmu SAV.
(43) Pravoslavný kalendář 1985, vydala Pravoslavná církev v ČSSR, Bratislava 1984, redaktor
CYRIL POSPÍŠIL.

(44) Cyrilometodějský sborník k uctění 1.100 výročí úmrtí svatého Metoděje, společné na podzim roku 1984 vydala Starokatolická církev v Československu a Chorvatská katolická církev. K vydání připravili Dr. MILOŠ J. PULEC a prof. MILIVOJ BARBARIČ, Praha 1984.
Sborník je dvojjazyčný český a chorvatský.
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sestavila starokatolická církev v Československu ve spolupráci s chorvatskou katolickou církví. Vedle řady studií přináší kniha i obrazový materiál. Komunistický režim se k tomuto česko-chorvatskému sborníku zachoval ostudně. Tiskem vyšel pouze obal a titulní stránka, veškerý ostatní
text byl cyklostylovaný na špatném papíře a náklad pochopitelně nebyl
uveden (45).
Malé církve na rozdíl od velkých nemohou vydávat žádné knihy. Loni
bylo dovoleno Společnosti československých unitářů v Praze vydat nově
přeložené dílo jednoho z největších katolických barokních básníků, slezského rodáka, Angela Silesia Cherubínský poutník. Kniha vyšla »jen pro
vnitřní potřebu«. Je to dosud nejsilnější důkaz, jak režim postupuje proti
náboženské poezii.
Z dobře informovaných kruhů a ze zpráv stále se rozšiřujícího náboženského samizdatu, který supluje nedostatek původní náboženské
literatury, se odhaduje, že komunistický režim přibližně na jednu náboženskou knihu vydá nejméně 40 až 50 publikací z různých oblastí ateistické propagandy. Stále ještě ve slovensky i česky publikovaných dominují sovětské překlady.
Náboženská samizdatová literatura na Slovensku i v Čechách se těší
velké pozornosti, je velmi rozšířená, aleje prakticky nekontrolovatelná. Z
bezpečnostních důvodů mění autoři často svá jména a mnohdy i roky vydání a tituly knih. Vydávání samizdatové literatury v exilu od poezie až
po vědeckou a odbornou literaturu není zatím reprezentativní, i když byla vydána mnohá významná díla, např. Václava Černého, Ludvíka Vaculíka, Zdeňka Rotrekla, Bedřicha Fučíka, Ivy Kotrlé, Václava Havla či
celé řady vězněných autorů.

Jaroslav Seifert nositelem Nobelovy ceny za literaturu
Švédská královská akademie oznámila 11. října 1984, že laureátem
letošní Nobelovy ceny za literaturu se stal český lyrik Jaroslav Seifert.
Seifert se v té době nalézal v nemocničním ošetření. Je to první český spisovatel, kterému byla udělena Nobelova cena za literaturu. Za první republiky byli sice navrženi také dva čeští autoři, ale vyznamenán nebyl
nikdo (46).
(45) Tonto sborník je důkazem Jaký negativní poměr má komunistický režim k ekumenickému hnuti, i když jde o komunistickou Jugoslávii. Knihkupectví sborník nedostala a objednávky nepřijímala.
(46) Demokracie v exilu t. 6, prosinec 1984, str. 7, 8.
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První Čech, který dostal Nobelovu cenu, byl v roce 1959 - tedy před
25 lety - fyzik a chemik, profesor Jaroslav Heyrovský. Za čtvrt století po
Heyrovském dostal další Čech Nobelovu cenu: básník Jaroslav Seifert
(narozený roku 1901 v Praze).
V Seifertově životě a díle se zrcadlí vzácná symbióza umělce a humanisty. V době českého stalinismu dokázal s velkým osobním risikem
zvednout svůj hlas na obranu vězněných spisovatelů: »A dnes se vás
ptám, kde jsme byli my všichni, když po roce 1948 zasedal nad českou literaturou člověk, který neuměl česky a který rozhodoval o osudu českých
spisovatelů i českých knih. Kde jsme byli, když tento muž rozeslal po tiskárnách zástup dvacetiletých dívek a mládenců, kteří s vervou svého
mládí poručili rozmetat sazby českých knih ... kde jsme byli, když nejeden knihovník ze zbabělosti, zloby a z nemístného nadšení ničil naše knihovny a s griinderským nadšením počal budovat knihovny jen z knih,
které vyšly až po únoru 1948 ... Nebyli jsme již svědomím zástupů, svědomím milionů, ba dokonce jsme nebyli svědomím sebe samých« (47).
Tato na svou dobu odvážná a riskantní slova zazněla již v roce 1956 z
tribuny 2. sjezdu Svazu československých spisovatelů (48). Pronesl je
básník Jaroslav Seifert a v závěru svého projevu zdůraznil: »Jsem přesvědčen, že naší povinností je přistoupit ihned k odčinění křivd: za prvé
vyzvěme umlčené a neprávem vyloučené básníky, kteří jsou ovšem toho
slova hodní, ke spolupráci. Nečekejte, až přijdou sami a budou prosit;
sotva by přišli, neboť není hodno básníka, aby prosil...; za druhé uvažujme o spisovatelích uvězněných, mysleme na jejich lidský osud ...«(49).
Statečná slova pronesená v roce sovětské vojenské intervence v Maďarsku (1956) nesměla proniknout do hrozného mlčení komunistických
věznic a koncentračních táborů.
Byla to doba po infarktu básníka Jana Zahradníčka, kdy tento velký
spirituální lyrik ležel isolován a osamocen; byla to doba, kdy v leopoldovské pevnosti umíral bez rádného lékařského ošetření spisovatel a publicista Vladimír Sis, když správa věznice přes naléhání lékaře, politického vězně, odmítla Sísův převoz do nemocnice. Byla to doba, kdy básník
Zdeněk Rotrekl ležel s těžkou krevní chorobou bez jakéhokoli kontaktu s
umírající matkou (50). Nic se nezměnilo pro nestranickou demokratickou
(47) Literární noviny 6. 19,29. dubna 1956, str. 9-10. Citováno též v ANTONÍN KRATOCHVIL,
Via dolorosa, Sixty-Eight Publishers, Toronto 1977, str. 5.
(48) 2. sjezd Svazu československých spisovatelů se konal ve dnech 22.-24. dubna 1956 v Praze.
(49) Literární noviny č. 19, 29. dubna 1956, str. 10.
(50) O této těžké době napsal ZDENÉK ROTREKL SVOU vrcholnou básnickou sbírku Hovory s mateřídouškou, která vyšla jako samizdat a poté v edici Vigilie Křesťanské akademie, Řím 1978.
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umlčenou většinu českého a slovenského národa Seifertova slova byla
slova volajícího na poušti... Zakřikl je však hned na sjezdu dělnický president a »takyspisovatel« Antonín Zápotocký.
Život básníka Jaroslava Seiferta nebyla nikdy selanka. Začínal jako
proletářský básník a spoluzakladatel avantgardního Devětsilu (51), kde
byli tehdy i pozdější katoličtí konvertité a představitelé katolické inteligence v půli 30. let Zdeněk Kalista a prosaik a hagiograf Karel Schulz.
Z básnických sbírek této hledačské Seifertovy doby, značně ovlivněné
Apollinairem, je nutno uvést Město v slzách (1921), Samá láska (1923) a
Na vlnách TSF (1925), kde jasně zaznívají bojovné revolucionářské tóny.
V únoru 1929 se konal v Praze známý 5. sjezd KSČ, kde zvítězil levicový
»bolševický směr, jehož hlavní představitelé za vedení Klementa Gottwalda dali komunistické straně jasnou bolševickou linii. Vítězství bolševického směru v KSČ bylo dovršeno vyhnáním pravicových živlů« (52).
Jaroslav Seifert podepsal tehdy protest proti »gottwaldovskému vedení« a
byl »vyhnán«, ve skutečnosti opustil sám KSČ. Komunisté mu to nikdy
nezapomněli. Byl napadán Zdeňkem Nejedlým, Ladislavem Štollem,
Václavem Pekárkem a především Václavem Kopeckým, který po komunistickém puči 1948 vládl nad tiskem jako ministr propagandy a osvěty.
Václav Kopecký ve své knize ČSR a KSČ (53), ke které se dnešní vedení
KSČ příliš nehlásí, napsal: »Poznali jsme, že Seifert neměl ujasněné světonázorově ty nejzákladnější pojmy. Jako ho inspiroval k lyrické básni
pohled na dělnickou ženu, tak ho stejně omámil účinek katolické mystiky a dojímala ho zbožnost věřících.« A na jiném místě poznamenává:
»Nejvíce se periodicky blížil ke katolickému mysticismu, který ho za války svedl k tak úzkému přátelství se Zahradníčkem, Renčem, Kostohryzem a podobnými.«
Jaroslav Seifert zůstal svým básnickým druhům a osobním přátelům
věren i za stalinismu. Od 30. let dostává jeho poezie novou vykrystalizovanou estetickou formu. Jeho básnická cesta je provázena vnitřním bojem za poznání Absolutna. Vrcholnými sbírkami tohoto nového tvůrčího
období jsou básnické knihy Jablko s klína (1933), Ruce Venušiny (1936,
poctěno Státní cenou za literaturu), ve sbírce Jaro s Bohem (1937) při(51) Dcvčtsil bylo volné seskupeni především českých avantgardních umělců pod vedením
Karla Teigeho, který byl za stalinismu uštván k smrti. Devětsil vznikl v roce 1920 a jeho
členy byli i Jaroslav Seifert, Toyan, Jiří Voskovec, Jan Werich a další. Zanikl v letech 1927
až 1929.
(52) Přiručni slovník k dějinám KSČ, Nakladatelství politické literatury, Praha 1964. Připravil
Ústav déjin KSČ.
(53) Nakladatelství politické literatury, Praha 1960.
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pomínají Seifertovy verše významného básníka minulé generace Jana
Nerudu. Smutek, který prožíval národ úmrtím presidenta T. G. Masaryka, vtělil Seifert do žalmistických desíti zpěvů Osm dni ... (1937).
Hlubokou a trvalou odezvu dosáhly u čtenářů i literární kritiky Seifertovy sbírky Vějíř Boženy Němcově (1940), Světlem oděná (1940), sbírka,
která je apoteosou rodné Prahy, velechrámu svatého Víta, Vltavy i Hradu; tatáž láska se zrcadlí i ve sbírce Kamenný most (1944). Po válce se
Seifert ještě více uzavírá do svého nostalgií poznamenaného básnického
světa a píše vrcholné sbírky o malíři Mikoláši Alešovi Šel malíř chudě do
světa (1949) a Píseň o Viktorce (1950). Velkou odezvu vyvolala sbírka z
roku 1956 Chlapec a hvězdy a především sbírka Prsten Třeboňské Madoně (1968).
Svou lidskou velikost ukázal Jaroslav Seifert v době Pražského jara a
jeho doznívání. Postavil se do čela rehabilitační komise Svazu československých spisovatelů a žádal, aby byla v ediční politice dána přednost autorům politickým vězňům českého stalinismu: Janu Zahradníčkovi, Josefu Knapovi, Václavu Renčovi, Nině Svobodové, Václavu Prokůpkovi,
Zdeňku Kalistovi a řadě dalších.
Po tragedii z 21. srpna 1968 stál Jaroslav Seifert v čele Svazu českých
spisovatelů a jeho projevy na obranu tvůrčí svobody, proti censorním a
policejním zásahům patří k historickým projevům posrpnové éry. Seifert
se stal morální autoritou proti na celé frontě nastupujícímu komunistickému teroru. Postavil se opět na stranu proskribovaných kolegů a stal
se terčem mnoha útoků.
Sbírky posledních let jsou sbírkami nostalgie a životního účtování:
Morový sloup a Deštník z Picadilly (54). Současně vyšly doma i v zahraničí na více než 400 stránkách půvabné životní příběhy a vzpomínky
Všechny krásy světa (55).
Blízký Seifertův přítel, literární kritik a politický vězeň éry českého
stalinismu, Bedřich Fučík napsal o Seifertovi, že je básníkem milovaným
celým národem. Není k tomu co přidávat.
Specifičnost slovenské literární produkce
Rok 1984 více než léta předešlá výrazně zrcadlil specifičnost kulturního vývoje na Slovensku, především v oblasti literatury a divadla. I když
slovenské literárně-teoretické časopisy přinesly řadu úvah o rostoucím
(54) Nakladatelství Poezie mimo domov, Mnichov 1983.
(55) Nakladatelství Československý spisovatel, Praha 1982, k tisku připravil RUDOLF HAVEL, V
nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Toronto 1983, necensurované vydání.
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významu a pochopení socialistického realismu slovenskými autory, v literární produkci až na malé výjimky jsme toto tvrzení postrádali. Slovenská knižní i jevištní produkce si zachovala - v mezích uvolněného tvůrčího prostoru - určitou liberální rozlohu, i když zdaleka, především v divadle a v historických románech, nedosáhla tak významných úspěchů jako v půli 70. let (56).
Na Slovensku v roce 1984 nevyšla s výjimkou Soloviče žádná nová literárně a dramaticky náročná díla; celkový průměr, pokud se v zahraničí
dá zjistit, byl na Slovensku o něco vyšší a tematicky bohatější než v českých zemích. Rovněž v encyklopedických dílech měla slovenská produkce větší možnost objektivity (57).
Přes veškeré oficiální snahy o vytvoření jakéhokoli tzv. československého literárního kontextu výstava slovenské knihy v Praze za přítomnosti obou ministrů kultury Klusáka a Válka (58) zůstala bez odezvy, a to
stejnou měrou u čtenářů jako i u kritiky samotné. Z publikací, které
mohly pozitivně ovlivnit oživení československých literárních tradic, vyšla pouze jediná svým obsahem zajímavá kniha Marie Štechové Myšlienky o luďoch a veciách (59). Autorka se vyhýbá konkretizování nějakého pomyslného česko-slovenského literárního kontextu, ale hovoří o tradici a
historii vzájemného poznání českého a slovenského písemnictví a v
širším pojetí i celé kultury. Literární odkaz této ženy, sestry známého výtvarného historika prof. V. V. Štecha, je snad jedinou schůdnou cestou
vzájemného hlubšího pochopení, které ovšem naráží na určitou lhostejnost. Předností této knihy je, že není zatížena zbytečnou ideologickou
předlohou.
Jestliže jsme v české literatuře našli umělecky výraznější díla především v poezii (60), na Slovensku můžeme zaznamenat pohyb ve všech
žánrech literatury od reportáže přes dětskou literaturu, esejistiku až po
poezii.
(56) Výraznou výjimkou je drama JAN SOLOVič, Zvon bez veze, které nastudovala činohra
Slovenského národního divadla v Bratislavě. Je to historické drama z období slovenského
baroka a je věnováno 300. výročí narozeni Mateje Bela. Solovič obdržel v březnu 1984, kdy hra
slavila první úspěchy na přední slovenské scéně, řád práce ke svým 50. narozeninám.
(57) Zde je nutno na prvém místě uvést encyklopedický slovník Pyramida, který řadu let vychází v
sešitech na pokračování. Vydává Slovenský ústřední výbor Socialistické akademie ČSSR
ve vydavatelství Obzor v Bratislavě. Dále Slovenský biogrqfický slovník, který vydává Matica slovenská v Martině. V tomto roce má nakladatelství Obzor vydat encyklopedii slovenských spisovatelů.
(58) Radio Praha, 1. března 1985, 18.30.
(59) Nakladatelství Tatran, Bratislava 1985.
(60) Slovenšti literární kritici tento estetický posun v české literatuře dobře postřehli a připravili antologii mladší české poezie nazvanou Jasny svel, nakladatelství Směna, Bratislava 1984.
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Zvýšenou pozornost tisku vyvolala kniha, kterou nazval kritik Viktor
Maťuga »románovou vzpourou proti průměrnosti« (61). Kniha se jmenuje Zahrada (62) a jejím autorem je mladý prozaik Josef Puškaš (ročník
1951). Zahrada je generační román, kterému sice chybí výrazný fabulační spád, ale na druhé straně upoutávají filosofické spekulace, které se v
románě objevují a neruší linii děje. Slovenská kritika se mladými autory
zabývá systematičtěji nežli česká, ale to je ve svých důsledcích otázka celkové úrovně a zaměření české kritiky, která ustupuje méně problematické literární historii. Puškašův zčásti autobiografický generační román je
podle Maťugy »výzvou ke vzbouření proti všem praktikám, které dusí
zdravý život« (63), a v románu je kus poctivé ekologické tendence. Bude
jistě zajímavé, jaká bude reakce českých kritiků na tento román.
Nejvýstižněji charakterizuje situaci literatury rozdíl mezi úrovní oficiálního českého a slovenského svazového orgánu, Literárním měsíčníkem a Slovenskými pohíady. Literární měsíčník po stránce umělecké i literárně vědecké je pod úrovní Slovenských pohíadů. Slovenské pohíady,
které vycházejí nepřetržitě od roku 1881, si zachovávají stále slušnou úroveň a jsou redigovány lidmi, kteří rozumí literatuře, i když pochopitelně
je zde vidět jasně přímá závislost na stranické linii. Z významných, i když
režimu poplatných autorů Slovenských pohíadů je nutno uvést Alfonze
Bednára, Jána Beůu, Petera Severu, Mariu Baratovou a Rudo Morice.
Problém českého Literárního měsíčníku spočívá v tom, že je redigován
literárním diletantem Oldřichem Rafajem. Významní autoři se Literárnímu měsíčníku vyhýbají.
Za vzor literatury »všedního dne«, jak ji kdysi nazval Čapek, můžeme
považovat poetické pohledy Jána Vondruše Vajičko (64). Autor příznačným a jen zčásti ideologicky zatíženým pohledem pozoruje prostředí a
motivy všedního dne a svého vztahu ke skutečnosti a tvrdé realitě socialistického světa. Pozitivním uměleckým přínosem je kultivovaná sbírka
Jany Kuzmové V dlaních úvratí (65). Je to opožděná básnická prvotina a
přesto vyspělý básnický debut. Kultivovaná intimní ženská lyrika, která
okouzluje svým vnitřním duchovním bohatstvím. Z dobře informovaných kruhů víme, že zásah censorní politiky způsobil, že sbírka mohla
vyjít pouze v nákladu 500 kusů, a není divu, že byla okamžitě rozebrána.
Přebásnění do češtiny nebylo censorními místy schváleno.
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

Večerník, 12. dubna 1985, str. 7.
Nakladatelství Směna, Bratislava 1985.
Večerník, 12. dubna 1985, str. 7.
Nakladatelství Směna, Bratislava 1984.
Nakladatelství Osvěta, Bratislava 1984.
541

Za »representační knihu« roku 1984 byl označen výbor z díla národního umělce Ladislava Novomeského Desaťročia do chvil shrbené (66). Objektivně a odborně sestavený výbor dává nahlédnout do filosofického a
estetického myšlení výrazné umělecké, i když politicky sporné osobnosti
slovenské kultury 20. století. Vedle Novomeského poezie, která vytvořila
celou školu epigonů, seznamuje výběr čtenáře i s ostatními tvůrčími a
politickými oblastmi života Ladislava Novomeského. Kniha také informuje o skupině DAV a jakou roli tato skupina sehrála v první republice.
Z dětské literatury a literatury pro mládež je nutno uvést životopisný
román Jána Stiavnického nazvaný Do burky (67). Román poutavě zachycuje dětství a jinošství Zoltána Schönherze, významné osobnosti slovenských a maďarských dějin, který vyrůstal v neklidných letech na začátku
tohoto století v Košicích. Na knize jsou patrné censorní zásahy. Nicméně
je napsána poutavě s vysokou kulturou slova.
Závěr
Celková bilance knižní produkce za rok 1984 až do března 1985 podává nevyvážený obraz, který nyní panuje v obou národnostních literaturách. S mladou a nastupující literární generací si nevědí marxističtí literární teoretici rady a významné dílo v obou národnostních literaturách
nevyšlo. U politické literatury a literatury všímající si 40. výročí skončení
druhé světové války je jasně vidět přímo až otrocká závislost na sovětských pramenech. Také překladů ze sovětské literatury ve srovnání s minulými lety podstatně přibylo. Ukazuje to mezi jiným i rychle vydaná
kniha Michaila S. Gorbačova Tvůrčí aktivita lidu (68).
Léta tzv. normalizace v literatuře přes veškerou slovní ekvilibristiku nepřinesla dosud žádných výsledků. Určitá významná díla, aťjiž encyklopedického
charakteru či z dějin umění, stojí stranou a poněkud osamoceně. Trvalou
hodnotu má bezesporně první dvousvazkový díl Dějin českého výtvarného
umění(69), který zahrnuje období od nejstarší doby po konec středověku. To
jsou díla určená i pro export a překlad. Censura zde jasně klade jiná měřítka.
Samizdatová literatura je stále více nepřehledná, ale umělecky výrazná a
náročná a její prognóza je velmi pozitivní, neboř mají o ní zájem mezinárodní
nakladatelské domy a u dramat světové scény. Náboženská teologická literatura - česká i slovenská - je studována na některých západoevropských teologických ústavech,
(66)
(67)
(68)
(69)
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Nakladatelství Směna, Bratislava 1984.
Východoslovenské nakladatelství, Košice 1984.
Nakladatelství Svoboda, Praha 1985.
Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1985.

Články
KAREL ŘIHA

(Řím)

CO MŮŽE ZNAMENAT SLOVO »BÜH«
PRO DNEŠNÍHO ČLOVĚKA?
Dvakrát jsem uveřejnil ve Studiích recenze knih, jež se mi zdály typické pro nejnovější vývoj transcendentální filosofie: v glose K diskusi o
transcendentální metodě (1) šlo o shrnutí důvodů, jež J. B. Lötz uváděl
na obranu transcendentální filosofie proti A. Brunnerovi; v článku Myšlenkové

základy

světa, v němž žijeme

(2) jsem referoval o z á s a d n í kriti-

ce transcendentální filosofie ve spisu Kant und die Wirklichkeit des Geistigen A. Brunnera. Úvodem jako omluvu nebo ospravedlnění tohoto
zájmu o záležitost tak jemnou a zdánlivě velmi abstraktní jsem poukázal
na to, že se v proměnách transcendentální filosofie projevuje hledání a
pohyb ducha naší západní kultury vůbec: od usilovného vlastnění sebe a
světa k možné oddanosti nadosobním hodnotám. Proto považuji jaksi za
svou povinnost upozornit na dílo, které se pokusilo překonat nepříjemně pociťované nedostatky transcendentální metody řešením radikálním
až šokujícím a jež ovšem vyvolalo okamžitou reakci na nejvyšší odborné
úrovni: Richard Schaeffler, Fähigkeit zur Erfahrung. Zur
len Hermeneutik

des Sprechens

von

Gott

transzendenta-

(3).

»Transcendentální« podle Kanta je to, co se vztahuje nikoliv na
předmět zkušenosti, nýbrž na podmínky možnosti předmětu zkušenosti.
Transcendentální tedy přesahuje objektivní poznání, je a priori vůči
zkušenosti. Čisté a priori podle Kanta jsou pouze formální, bezobsažné
podmínky a určení možné zkušenosti. Toto pojetí jsem nazval - snad poněkud schematicky - 1. stadium transcendentální filosofie. 2. stadium se
zakládá na objevu, že transcendentální není pouhá forma, nýbrž akt sebekladení (Selbst-setzung) absolutního já (Fichte) anebo reální akt
předpokládající (Voraussetzung) absolutní bytí (Maréchal). Toto pojetí
můžeme považovat za podstatné překonání Kantova formalismu; zdali
také jeho agnosticismu, není jasné: otázka Boží existence byla pro Fichta
zpočátku mimo horizont jeho myšlení, později v tom ohledu prodělal
dramatický vývoj; moderní škola vycházející z Maréchala se snaží transcendentální metodou znovu odůvodnit metafyziku. Proti této »hypostatizaci«
(1) Studie 82 (IV/1982), str. 399402.
(2) Studie 85-86 (I-II/1983), str. 198-201.
(3) Quaestiones disputatae 94, Herder, Freiburg 1982.
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transcendentálních pojmů se ozvala ostrá kritika (4). Reální platnost pojmů
se ovšem může hájit jedině poukazem na jejich zkušenostní základ. Proto se ve 3. stadiu transcendentální filosofie mluví o tom, že transcendentální samo je zkušenostní; ovšem není dáno v objektivní zkušenosti,
nýbrž pouze v doprovázející, implicitní zkušenosti o aktu a subjektu
poznání, která musí být explicitována, zprostředkována obratem pozornosti k subjektu a dalším myšlenkovým postupem (Lötz mluví v knize
Transzendentale

Erfahrung

o » s c h l u s s f o l g e r n d e Explikation«),

Samo

slovo »transcendentální zkušenost«, o niž se opírá tato metafysicky zaměřená transcendentální filosofie, je ovšem spojení dvou pojmů, jež by
Kant považoval za kontradiktorní (co přesahuje zkušenost, je přesto
zkušenostní?). Walter Kasper ve svém díle Der Gott Jesu Christi, o tom
píše: »Paradoxie tohoto pojmu zrcadlí paradoxii věci. Neboť z jedné
strany transcendentalita teprve umožňuje zkušenost; z druhé strany je
tato transcendentalita ve svém konkrétním utváření sama dějinně nahodilá
a natolik je tedy obsahem zvláštní zkušenosti ...« (5). Dějinnost lidské
transcendentality je myšlenka, která chtěla čelit výtce, že transcendentální metoda je uzavřena v subjektivitě a není schopna reflektovat meziosobní vztahy a dějiny. Vzhledem k této námitce rozvinul K. Rahner
nauku, že »dějiny ve svém posledním základu jsou dějinami transcendentality samé« (6). Stále však byla transcendentalita, tj. schopnost přesahovat data zkušenosti na neomezený horizont bytí, považována za
znak vyplývající nutně z lidské bytnosti. Bez ní by člověk nebyl člověkem. Nyní však - a to můžeme považovat za 4. stadium transcendentální
filosofie - učinil Richard Schaeffler poslední krok v tomto směru: je-li
lidská transcendentalita opravdu dějinně podmíněná a podmiňující dějiny, tedy není bytnostně nutná, nýbrž nahodilá, kontingentní; existuje-li,
existuje pouze fakticky. Co existuje fakticky, potřebuje důvod, proč spíše
je, než není. Tento důvod není v člověku; člověk stojí nad propastí.
Ztratí-li svou transcendentalitu, ztrácí možnost získávat zkušenosti. Jeho vztah ke světu se rozpadá na nesouvislé zlomky informací a pragmatických reakcí od případu k případu. Jde-li o záchranu možnosti lidské
zkušenosti, naskýtá se naléhavá otázka, co anebo kdo je ten, o nějž se
opírá lidská transcendentalita. V této souvislosti se opět otevírá možnost
mluvit dnešnímu člověku srozumitelným způsobem o Bohu.
1. Nová

problematika

transcendentální

filosofie

Tvrzení, že schopnost získávat zkušenosti není samozřejmá a že zvláště
u dnešního člověka se stala problematickou a je ohrožená, se nám zdá
překvapující, ne-li dokonce urážlivé. Vždyť dnešní člověk má možnosti
(4) Napf. HARALD HOLZ, Transzendentalphilosophie und Metaphysik. Studie über die Grundtendenzen in der heutigen Grundlagenproblematik, Mainz 1966.
(5) WALTER KASPER, Der Gott Jesu Christi, Mainz 1982, str. 113n.
(6) KARL RAHNER, Grundkurs des Glaubens. Herder, Freiburg 1977, str. 145.
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získávat zkušenosti, jaké lidé nikdy neměli: může pracovat podle svých
vloh a užívat podle svých žádostí, cestovat kam chce, přijímat včasné a
přesné informace ve velkém rozsahu, vyměňovat zkušenosti prostřednictvím komunikačních prostředků. Ale zážitky a informace nejsou ještě
zkušenosti. Všechno, co člověka potkává (dem Menschen widerfährt),
potřebuje, aby bylo začleněno do obsáhlého kontextu a konečně do souvislosti celku, aby tak dostalo své pevné místo a smysl a stalo se vpravdě
zkušeností (Erfahrung). Tak mají být jevy zachráněny (sozein ta fainómena). Možné prvky zkušenosti - zážitky a informace - jsou jako písmena, jež dostávají svůj význam teprve ve smysluplném sestavení. K tomu
však je třeba mít už předem určitý projekt: gramatickou strukturu, syntaktická pravidla, význam slov (sémantika), principy meziosobního sdělení (pragmatika); ale nejen to: i určité teoretické předpoklady ve směru
tázání a hledání a praktické zaměření spontánním hodnocením na základě přijaté stupnice hodnot. Tyto faktory předcházejí zkušenost, jsou
apriorními podmínkami její možnosti. Toto a priori je buď empirické, tj.
samo zprostředkované zkušeností, řečí, tradicí a dějinami, anebo transcendentální čili čisté, tj. nezkušenostní a přesahující zkušenost, jako
struktura ducha, jež vůbec teprve činí zkušenost možnou.
Transcendentální neboli čisté podmínky možnosti zkušenosti vypracoval jako první Immanuel Kant: jsou obsaženy v jednotící funkci myšlení, jež vychází z identity vlastního já (transcendentální apercepce) a
vztahuje se na projekt souvislého (koherentního) svéta\ vzájemný vztah
sjednocující tyto dvě podmínky je myslitelný pouze v nejvyšší absolutní
bytosti (idea Boha). V tomto zaměření k jednotě se v myšlení sjednocuje
chaotický materiál počitků (informací, jež dávají poznání obsah)
prostřednictvím čistých forem smyslovosti a čistých kategorií neboli základních pojmů rozumu a utváří se zkušenost. Nakolik se tyto formální
podmínky a určení našeho poznání vztahují na předmět možné zkušenosti, mají objektivní platnost (platí o objektu); objekt poznání však
není předem dán, nýbrž konstituuje se v samém aktu poznání; proto se
tento systém jmenuje transcendentální idealismus. Ale pouze čisté formy smyslovosti a kategorie rozumu se vztahují na předmět možné zkušenosti; transcendentální ideje vyššího rozumu - duše, svět, Bůh - jsou
prázdné, ale nutné, nevyhnutelné iluze, jakoby úběžníky na nekonečném horizontu lidského ducha, které si tento vyšší rozum stanoví jako
úkol, aby v zaměření k nim rozvíjel svou činnost.
Schaeffler upozorňuje na strnulost tohoto systému: transcendentální
subjektivita je předpokládána jako pevná a jednou provždy hotová.
Poněvadž se nemůže měnit, není vlastně zasažena žádným novým obsahem (zkušeností). Když je tato nauka o poznání aplikována v teologii,
není v ní možno reflektovat nad dějinným poselstvím křesťanství; otázka spásy a věčné záhuby, v níž jde o všechno, i o transcendentální subjektivitu, je redukována na otázku dokonalejšího nebo méně dokonalého
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poznání; závažnost rozhodnutí mezi vírou a nevěrou, mezi obrácením k
Bohu a uzavřením v sebe, se převádí na rozdíl ve stupni uvědomení »toho, co neuvědoměle v nás vždycky už skutečně bylo« (7). Význam dějinných rozhodnutí a činů vůbec se v tomto systému ukazuje jako druhořadý a mizivý.
Avšak nám nejde na prvém místě o teologickou reflexi, nýbrž o lidskou esistenci vůbec. Většina dnešních lidř už není schopna zvládnout
příval informací a spojit je v kontextu, v němž by vytvářely zkušenost.
Jiní opět postupují podle svých pevných kategorií a všímají si pouze toho, co potvrzuje jejich předpojaté mínění; nejsou schopni se učit; jsou ve
svých názorech neotřesitelní, poněvadž jejich svět je neuvěřitelně úzký a
chudý; autor cituje Hermanna Lübbe, jenž takové lidi nazývá »rezistentní vůči šokujícím zážitkům« (verbliiffungsresistent) (8); zůstávají
zajati sami v sobě i v takových událostech, jež by - objektivně vzaty byly schopny prolomit horizont jejich zkušenosti; »nikdy nemohou dospět jinam než sami k sobě« (9).
Novější filosofické myšlení se někdy brání proti »imanenci uzavřeného systému«, jež znamená »ztrátu reality« a »neschopnost získávat
zkušenosti« (10). S. Kierkegaard a A. Camus vidí právě v těch jevech,
které nezapadají do našeho vnitřního obzoru, znak reality. Podobné
hnutí je možno pozorovat i v moderním umění (11). Z toho však vzniká
otázka: »Jak se s námi může setkat skutečnost, která se dovede prosadit
proti naší vůli k systému a proti našemu úmyslu sebeuplatnění« (12)? »Z
otázky po formách nazírání a myšlení, jimiž si poznávající subjekt otevírá horizont k setkání s předměty, se stala ... otázka na možnost paradoxních zkušeností, jež strukturu horizontu poznání prolamují a
mění« (13). Je však změna horizontu poznání vůbec myslitelná, když
horizont poznání je a priori, tj. předchází každé poznání?
Tento problém není pouze akademický. V našem životě se jeví jako
otázka, jak můžeme zvládnout otřesné události (zklamání důvěry, neúspěch dobře připraveného díla, smrt milované osoby ...) nebo jak můžeme chápat jedinečnou osobnost druhých (jejich nepochopitelnou dobrotu, jejich nevypočitatelnou reakci, odmítnutí lákavé nabídky ...). Více
méně neuvědomělé »podle sebe soudím tebe« zkresluje skutečnost a náraz zvenčí prolamuje horizont chápání. Potom řekneme: »Už nerozumím tomuto světu.« »Už vůbec ničemu nerozumím.« Tato slova však
nejsou pouhé konstatování. Je v nich protest, jenž je výrazem bolestné
(7) RICHARD SCMAEFFLER, Fähigkeit zur Erfahrung. Zur transzendentalen Hermeneutik des
Sprechens von Gott, Quaestioncs disputatae 94, Herder, Freiburg 1982, str. 42n.
(8) Tamtéž, str. 37.
(9) Tamtéž.
(10) Tamtéž, str. 38.
(11) Sr. tamtéž, str. 38n.
(12) Tamtéž, str. 39.
(13) Tamtéž.
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touhy pochopit tyto události a vyrovnat se s nimi. »Souvislost světa se z
předpokladu změnila v postulát«. (14).
2. Kontingence lidské
transcendentality
Richard Schaeffler se odvolává na náboženské vědomí, které se
»vysmívá všem podmínkám možnosti zkušenosti« a popisuje vnitřní
proměnu jako událost »vycházejícího světla«. V této události se případně
neobjevují žádné nové informace, nýbrž nová smysluplná souvislost (15).
Ale řeč o světle, které samo zůstává neviditelné, ačkoliv všechno osvětluje, je dobře známá i ve filosofii (např. u Platona). Struktura transcendentální subjektivity se v náboženském obrácení, osvícení, vnuknutí
ukazuje jako měnitelná.
Co je měnitelné v rámci téže bytnosti, nevyplývá z této bytnosti nutně, nýbrž je vůči ní nahodilé. Dokladem nahodilosti struktury lidského
vědomí by mohl být i fakt dříve neslýchaného množství různých světových názorů. Tyto nejsou libovolně vytvořené nebo zvolené, nýbrž odpovídají různým strukturám vědomí. I když jiné světové názory nedovedeme pochopit, můžeme je přesto navzájem srovnávat. »Struktura vědomí je sama jen pro nás nutná. Srovnání s jinými, jinak strukturovanými způsoby světového názoru ukazuje, že tato struktura je o sobě pouze
faktická« (16), a tedy měnitelná. V paradoxních zážitcích, jež prolamují
horizont našeho chápání, se projevuje dokonce jako ztratitelná. »Zkušenosti měnící strukturu vědomí nás odcizují vůči tomu, kým každý z nás
předtím byl« (17). Souvislost světa a identita vlastního já jsou požadavky, postuláty (18). »Obnovení identity vlastního já po zkušenostech, jež
natrvalo změnily náš vnitřní horizont, se stává problémem« (19).
Autor shrnuje svá pozorování v překvapující tézi: »Lidská transcendentalita, tj. schopnost, jíž si otevíráme strukturovaný horizont pro setkání s předměty, se ukazuje jako ztratitelná, nezajištěná žádným zákonem bytnosti lidského ducha, tedy kontingentní« (20). Je-li však kontingentní, nemůžeme ji a priori odvodit, nýbrž pouze ve zkušenosti zjistit a
potom se ptát na důvody tohoto zkušenostního faktu. Zkušenost o nahodilosti (kontingenci) lidské transcendentality nazývá autor »transcendentální zkušenost« (21). Úkolem transcendentální filosofie je tedy hledat důvody této transcendentální zkušenosti.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Tamtéž, str. 62.
Tamtéž, str. 46.
Tamtéž, str. 60.
Tamtéž, str. 63.
Sr. tamtéž, str. 62 a 64.
Tamtéž, str. 63.
Tamtéž, str. 50.
Tamtéž, str. 67.
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O transcendentální zkušenosti mluvil již K. Rahner (22), J. B.
Lötz (23) a v jejich sledu Béla Weissmahr (24): v každé výslovné předmětné zkušenosti jsou její implikované transcendentální podmínky
možnosti spolu-zakoušeny; obrácením pozornosti k naší transcendentální subjektivitě (podle Lotze též prostě: »zvnitřnění« - Verinnerlichung) nalézáme v každém aktu této subjektivity její nevýslovný vztah
k absolutní transcendenci. Tito autoři ovšem chápou lidskou transcendentalitu jako pro člověka bytnostně nutnou; bez ní se ztrácí člověk jako
člověk, bez vztahu k Bohu by se člověk »zkřížil zpět k vynalézavému
zvířeti« (25). Také dějinnost lidské transcendentality je málo uvědomena (26) a její vztah k věčné spáse zůstává nepovšimnut.
3. Důvody kontingentního faktu lidské
transcendentality
V řešení tohoto problému chce Schaeffler navázat na Kanta a myslit
jeho způsobem dále. Je nasnadě, že dvě navzájem na sebe vztahované
transcendentální ideje, totiž identita vlastního já a souvislý svět, mají důvod své jednoty v ideji absolutní bytosti. Zjistili jsme, že rozdíly ve světových názorech se zakládají na reálních rozdílech struktury vědomí. Tedy
musí i nejvyšší princip lidské transcendentality, předpokládaný vzájemným vztahem já a světa, mít reální platnost. Autor tedy uzavírá: »Řeč o
Bohu jmenuje onen reální základ (důvod - Grund), na němž spočívá
kontingentní faktum lidské transcendentality« (27).
Je-li však naše transcendentalita vskutku kontingentní, »nemůže ze
svého základu, jenž ji odůvodňuje, vycházet způsobem nutným, nýbrž
svobodným« (28). Je tedy založena ve svobodném tvůrčím aktu: z něho
pochází svobodná, horizont otevírající síla transcendentálních idejí já a
světa, v nichž si vyšší rozum stanoví svůj úkol. »Lidská transcendentalita, takto chápaná, by se ukazovala jako důsledek vztahu svobody k svobodě, vztahu božské svobody, kterou je lidská transcendentalita
umožňována, k lidské svobodě, která tuto možnost uchopuje a uskutečňuje« (29). Schaeffler dodává, že pouze ta reflexe, která by byla
schopna v transcendentální zkušenosti objevit tento vztah svobody k
svobodě, by se mohla právem nazývat »transcendentální teologie«.
Teorie transcendentální zkušenosti byla tomuto objevu už na stopě:
Lötz mluví o »druhově rozdílných způsobech zkušeností trans(22) KARL RAHNER, cit. <1., str. 3 l n .

(23) JOHANN BAPTIST LÖTZ, Transzendentale Erfahrung, Freiburg 1978.
(24) BĚLA WEISSMAHR, Philosophische Gotteskehre, Stuttgart 1983, str. 38n.
(25) KARL RAHNER, cit. d., str. 58.

(26) Sr. tamtéž, str. 145-147.
(27) RICHARD SCHAEFFLER, cit. d., str. 68.

(28) Tamtéž, str. 78.
(29) Tamtéž, str. 79.
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parence« (30), Rahner o možnosti »modifikace našeho transcendentálního vědomí« (31); ale Schaeffler se odvolává především na Kanta,
který ve své Kritice čistého rozumu končí poukazem na »dějiny čistého
rozumu«, které zůstávají ještě otevřenou otázkou (32).
Schaeffler vidí ve svědectvích světových náboženství potvrzení své
teorie o kontingenci lidské transcendentality: vskutku mluví např. Bible
o vzejití vnitřního světla, o změně srdce, o novém duchu, jenž se vzpírá
dobové mentalitě a otevírá se tomu, co se líbí Bohu. Ukazuje také na několika příkladech, jak se výroky Písma svatého dají vhodně vysvětlit metodou transcendentální reflexe. Proto máme právo onen transcendentální základ, »na němž spočívá kontingentní faktum naší transcendentality« (33), »jenž v průchodu krizí historického vědomí umožňuje« obnovení jednoty já a souvislosti světa (34) a jenž představuje »podmínku k
získávání zkušenosti vyňatou z naší dispozice« (35), nazývat jménem Bůh.
Jestliže však je lidská transcendentalita kontingentní a spočívá na podmínce, kterou nemůžeme disponovat, je samozřejmost našich tvrzení, jakmile se
v jejich kontextu objeví jméno »Bůh«, v základě rozvrácena a naše »gramatika« se rozpadá (36).
4. Diskuse o tomto pojetí transcendentální
filosofie
Velmi brzy po vydání tohoto malého obsažného dílka se hlásil ke slovu J. B. Lötz (37). Hájí ovšem dosud všeobecně přijaté mínění, že transcendentalita je pro člověka bytnostně nutná a nikoliv kontingentní.
Kontingentní je v témže smyslu, jako člověk sám je kontingentní, může
nebýt, je nahodilý. V rámci téže lidské bytnosti jsou kontingentní mnohé
dějinné podoby »téže jedné transcendentality«, která je jejich nutným
základem. Ta pozůstává v tom, že člověk jako člověk přesahuje ve svých
aktech jsoucno vzhledem k bytí (Lötz: ipsum esse, samo bytí; Rahner:
esse subsistens, subsistentní bytí). Bytí samo je »absolutní plnost v úplné
neurčenosti a tím takřka jako nie«. V tom, že lidský duch není vázán na
jednotlivá jsoucna, nýbrž přesahuje je vzhledem k bytí, se zakládá svoboda volby, jež »vždy již obsahuje svobodu rozhodnutí vůči bytí«.
Na tomto místě budiž dovolena otázka: Je zřejmé, že jakmile připustíme, že existují mnohé dějinné podoby téže jedné transcendentality,
musíme předpokládat »svobodu rozhodnutí vůči bytí«. Ale není-li lidský
(30) JOHANN BAPTIST LÖTZ, Kurze Anleitung zum Meditieren, Frankfurt am Main 1973,
str. 112.
(31) KARL RAHNER, cit. d„ str. 154.
(32) RICHARD SCHAEFFLER, cit. d„ str. 87.

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Tamtéž, str. 68.
Tamtéž, str. 121.
Tamtéž, str. 119.
Sr. tamtéž, str. 125.
JOHANN BAPTIST LÖTZ, Zur Klärung der transzendentalen Erfahrung, v »Theologie und
P h i l o s o p h i e « 5 8 (1983), str. 226-237.
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duch sám absolutní, v čem se tato svoboda zakládá? Bytí jako horizont
ducha člověka je prázdné a »takřka jako nic«. Snad je toto bytí ve svobodě volby vůči jsoucnům v tom jsoucnu, jež je voleno, konkretizováno a
tím ovšem i učiněno konečným? Ale to by znamenalo rezignaci na transcendentalitu, která přece - podle Lotze - nemůže být odmyšlena od bytnosti člověka. Anebo je jsoucno voleno vzhledem k bytí a v bytí nějakým
způsobem promítnuto a tím se v oné »absolutní plnosti v úplné neurčenosti« vyjasňuje nějaký obsah? Ale bytí je podmínka možnosti a priori
lidských aktů a jak by tedy mohlo být na nich závislé? Jestliže »absolutní
bytí v úplné neurčenosti a tím takřka jako nic« nemůže být reálním
cílem snažení, tedy je lidský duch ve své svobodě volby a svobodě rozhodnutí vůči bytí postaven sám na sebe, tj. musí být sám posledním důvodem svých aktů. Je zřejmé, že lidský duch postavený v tomto prázdném prostoru hledá nějaký záchytný bod nebo očekává nějaké volání.
To však je, nemýlím-li se, právě to, co Schaeffler dovozuje: lidská transcendentalita je »důsledek vztahu svobody k svobodě, vztahu božské svobody, kterou je lidská transcendentalita umožňována, k lidské svobodě,
která tuto možnost uchopuje a uskutečňuje« (38).
Podobné námitky jako Lötz vznesl proti kontingenci lidské transcendentality J. Splett ve své recensi Schaefflerovy knihy (39). Srovnává lidskou transcendentalitu s principem ne-kontradikce a cituje Jasperse:
»Věta o ne-kontradikci je jako vzduch, z něhož nelze žít, ale bez něho
tím méně.« Věta o ne-kontradikci je ovšem princip formální logiky, odvozený z reálního aktu, kterým nutně tvrdíme bytí (»Toto je jsoucno«).
Ze samého principu ne-kontradikce nelze nic odvozovat; má reální platnost pouze v konkrétních, reálních aktech. Jestliže lidská transcendentalita má podobnou funkci jako princip ne-kontradikce, pak tedy je sama o sobě pouze formální veličina, z níž nelze nic odvozovat a jež má
reální platnost pouze ve svých dějinných utvářeních. To však, zdá se mi,
je zcela slučitelné se základní tézí Schaefflerovou, že lidská transcendentalita celá a od základu je dějinného původu, totiž že se zakládá na
onom vztahu tvůrčí Boží svobody k přijímající lidské svobodě.
W. Kasper ve svém velkém díle Der Gott Jesu Christi se odvolává několikrát pozitivně na Schaefflera. Na str. 113 píše: » ... tato transcendentalita je ve svém konkrétním utváření sama dějinná ...« Ale jiná transcendentalita než konkrétně utvářená neexistuje. Zde už se nemluví, jako
u Lotze, o »téže jedné transcendentalitě« (die eine
Transzendentalität),
jež »tvoří základ« (liegt zugrunde) a je »nutně dána s bytností člověka«
(mit dem Wesen des Menschen notwendig gegeben). Dějinnost člověka
je zde brána mnohem vážněji: člověk celý je dějinně podmíněný, i když
ne cele. Jako můžeme říci, že člověk celý je duch, i když ne cele (i tělo je
(38) RICHARD SCHAEFFLER, cit. d., sir. 79; sr. též výše uvedené, str. 548.

(39) V »Theologie und Philosophie« 58 (1983), str. 129n.
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výraz ducha, i když není vždy duchem cele proniknuto), nebo že člověk
celý je příroda, i když ne cele (duch ve své konkrétní podobě je druhá
příroda), tak můžeme i říci, že člověk celý je dějinný, i když ne cele
(všechna určení člověka jsou dějinného původu, i když se v nich uskutečňuje něco, co má věčnou platnost). To by asi odpovídalo Kasperovu
pojetí, jenž si je vědom hranic možné reflexe v metafysickém horizontu
bytí (na němž ovšem ulpěl Lötz) a chce uvést v rovnováhu metafysické
východisko s dějinným meziosobním východiskem: nekladl bych otázku
na bytí, kdybych dříve nebyl osloven; nerozuměl bych oslovení, kdyby ve
mně nežila otázka na bytí (40).

PETR ICOLAR

(Řím)

ČESKÝ KATOLÍK NA ZÁPADĚ
Čeští katolíci - donedávna dost zakřiknutý houfec - se vymaňují ze
své letargie a zasahují do celonárodní diskuse o tom, co a jak dále. Reakce na jejich vystoupení jsou různé - ale skutečnost sama je zde - viz
například celou polemiku okolo dokumentu Charty Právo na dějiny, jak
se v poslední době odrazila také na stránkách exilového tisku (jmenovitě
»Svědectví« č. 75).
Dialog s těmi druhými, s těmi, kdo jsou »vně« určité skupiny, s sebou
nese tím, že je nemožné jej předem sevřít do pravidel a příkazů, nevyhnutelné rozrůznění názorů »uvnitř«. Výsledkem snahy o dorozumění s
těmi, kdo nám jsou vzdáleni, jako by byl paradoxně nejdříve pravý opak
- totiž jakési tříštění uvnitř. Ono je příčinou obav tak mnohých, že
například celý ekumenismus katolické církve nadělá více škod než užitku; dialog, který byl zahájen ve snaze dorozumět se s okolostojícími najednou vede k nutnosti vést dialog uvnitř.
Při pohledu za sebe a hlavně okolo sebe se katolík neubrání obavám
z možných důsledků takového zkoumání sebe sama. Není v dané situaci
u nás něčím nevhodným? Kdosi mi jednou řekl: »My Poláci nemáme
žádnou velkou teologii. Nákladné výlety do hlubin této vědy nepodnikáme; život v církvi je pro nás stejně samozřejmý jako dýchání ...«
Ani český katolicismus - doma - neoplývá množstvím katolických
myslitelů-teologů. Ale důvody tohoto stavu leží v prvé řadě mimo církev
samotnou a její život. Také doposud není katolicismus v českých zemích
tak samozřejmou věcí jako dýchání. Mnoho otázek se vnucuje bez našeho přičinění. Nelze ani s jistotou říci, zda dnes alespoň směřuje »polským směrem«, třebaže leccos tomu nasvědčuje.
(40) Sr. WALTER KASPER, Jesus der Christus, Mainz 1976.
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Tak nebo onak - jsme součástí myšlenkového proudu, který daleko
přesahuje hranice našeho národa, a mimo naše území vnitřní dialog, o
kterém je řeč, byl zahájen a je veden někdy s velkou vehemencí. Poznamenal různá místní církevní společenství velmi odlišnými způsoby a různě silně. Zdá se mi, že ani my nemůžeme natrvalo dost dobře zůstat
nedotčeni tím, co prožívají katolíci jinde, třebaže nás od nich prozatím
dělí důkladné hranice a podstatně odlišné starosti. Proto bych se chtěl
bez ohledu na výše uvedené možné zábrany - a tedy tak trochu »bezohledně« - zamyslet nad dialogem se sebou samým, ke kterému je přinucen český katolík, který se ocitne trvale na Západě a který se tedy chce
včlenit do života některé z místních západních církví. Podobně i ten,
kdo by vykonal cestu obráceným směrem, to jest odsud ze Západu k
nám do Československa, by musel přistoupit na podobný dialog se sebou
a s církví, kterou by u nás nalezl, s jejími specificky českými problémy.
Existují konkrétní příklady, na kterých lze ukázat, jak je taková vzájemná výměna zkušeností zajímavá a užitečná. Protože mi však jde o pohyb
směrem z Československa na Západ, nebudu se druhým, ostatně méně
častým případem zabývat.
Myslím, že zkušenosti, které jsme my zde na Západě udělali, jsou užitečné nejen pro ty, kdo jdou touto cestou, ale také pro celou církev u nás doma.
Život křesťanského církevního společenství spočívá za normálních
okolností na třech pilířích: na církevní autoritě, teologické reflexi a životě jednotlivých prostých členů. Napětí, které mezi nimi do jisté míry
nevyhnutelné existuje, je nezbytné a plodné; tam, kde jedna ze složek
ovládne celé pole, dochází dříve nebo později k vážným deformacím v
životě celého společenství. Neomezená nadvláda autority vede snadno,
jak historické zkušenosti ukazují, k nebezpečné autoritativnosti a z ní
plynoucím vážným konfliktům. Nadvláda teologů plodí vysušující racionalismus, zatímco nepřítomnost obou vydává prosté věřící na pospas
sektářství a pověrám. Zvláště poslední z uvedených úskalí je právě u nás
doma velmi konkrétním nebezpečím ve dnešní situaci, kdy výkon autority je podvazován světskou mocí ze všech sil a teologické myšlení, jak
jsem už řekl, rovněž živoří. Na tom mnoho nemění ani skutečnost, že si
čeští katolíci tento stav nevybrali, ale že jim byl vnucen.
Konfrontace se Západem
První setkání se západoevropským katolicismem má ve mnoha případech pro českého katolíka formu skutečného střetnutí. Rozdíly v přístupu k základním projevům křesťanského postoje jsou někdy značné. Pokusím se poukázat na ty z nich, které jsou viditelné takříkajíc bezprostředně. Týkají se v prvé řadě slavení bohoslužeb a svátostí.
- Některé oblasti liturgické reformy 2. Vatikánského koncilu zná
praktikující katolík i z Československa, třebaže někdy nemůže docenit
hloubku změn, kterou pociťují katolíci hostitelské západní země. Zave552

dení mateřského jazyka do bohoslužby známe i doma (a radujeme se z
něj možná více než například latinské národy, kterým latina vadila v
chápání liturgie mnohem méně než Slovanům). Také oltář čelem k lidu
se u nás v podstatě vžil. Někdy dosti pronikavé změny v překladech liturgických textů, například v němčině nebo francouzštině (sr. rozdíly
mezi tradičními a novými, vesměs ekumenickými překlady Písma svatého!) nově příchozímu nečiní žádné potíže, zatímco pro tradiční katolíky
příslušných zemí mohou být zraňující nezbytností.
- V důsledku omezení, jmenovitě těch, která českým katolíkům vnutila státní moc, však nebylo možno »dotáhnout« tuto reformu do jejích
dalších důsledků. Na Západě se dostalo do pohybu mnohé z toho, co
(nejdříve) souvisí s liturgií; oltář jako by na mnoha místech dále »sestupoval« do kostelní lodi. Nově postavené kostely jej mají někdy přímo
uprostřed. Svatostánek se tím většinou definitivně vrací na místo, kde
kdysi ve starobylých kostelích býval, totiž do boční kaple nebo na zeď.
Oltář se připodobňuje více obyčejnému stolu a podobá se tedy stále méně tradičnímu oltáři. Také celá architektura kostela je přizpůsobena v
tomto směru nebo tam, kde se staví kostel nový, je mu podřízena: moderní kostel se spíše podobá sálu nebo horské chatě než církevním stavbám
nedávné doby s jejich uspořádáním a vzhůru směřující linií: lid - stupně
oltáře (na kterých při pontifikální mši svaté stáli postupně podjáhen, potom jáhen a teprve nahoře celebrant) - kněz - oltář - umělecká dekorace a nad tím vším vzhůru se pnoucí klenba ... Je pravda, že moderní sakrální architektura jako by ztratila vertikální dimenzi. Je plochá a zaměřená na horizontální rozměr, který je také privilegován ve mnoha
dalších směrech. Tím, že je kněz ne v čele modlícího se Božího lidu, ale
spíše uprostřed něj, dochází k jakémusi symbolickému předznamenání
nového uspořádání vzájemných vztahů nebo alespoň snahy o ně. Kněz
zůstává rozhodující osobou společenství, a to nejen proto, že jedině on
může sloužit mši svatou, ale také proto, že je v něm zaangažován naplno.
Mnozí laici však jsou ochotni v zájmu posílení vzájemných vztahů (a v
důsledku zesíleného zájmu o dění ve společenství) přebírat úkoly nejen
v katechezi dětí a organizaci života věřící obce, ale i v liturgii a jinde.
Laici čtou (jako i u nás) mešní lekce, rozdávají někdy svaté přijímání,
účastní se pravidelně příprav nedělních bohoslužeb v předcházejícím
týdnu; přibývá těch, kdo mají značné teologické vzdělání, aniž by byli
kněžími nebo řeholníky. Prostřednictvím náboženského tisku zasahují
někdy hluboko do života celé místní církve. Chtějí být aktivnější, tím se
ocitají blíže knězi a ten zase touží být věřícím blíže i v průběhu týdne. V
anonymních velkoměstských podmínkách to vyžaduje vůli, námahu a
vynalézavost. Tak vznikla různá hnutí, z nichž nejznámější je hnutí dělnických kněží, které při osobním styku asi na nás Čechy působí také nejrozpačitějším dojmem.
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- Z řečeného vyplývá mimovolně značná a mnohostranná desakralizace, o kterou často cílevědomě usilují militantní laici anebo i kněží.
Vertikální dimenze se nevytrácí jen z architektury, ale z celého sakrálního umění; stačí porovnat například nabídku pohlednic a obrázků s
náboženskými motivy s tím, co i zde existovalo ještě po válce. Většina
motivů je »symbolická«, najde se málo skutečných náboženských motivů. Eucharistie je například mnohem častěji znázorňována fotografií
rozkrojeného chleba než tradiční hostií apod.
Také texty liturgických lidových zpěvů i modliteb mnohem častěji
apelují na jednotlivce a společenství různými výzvami (pojďme ..., zpívejte ..., běžte zvěstovat...), než aby se obracely přímo k Bohu. I zde se
projevuje oslabení vertikální linie a zesílení horizontální pospolitosti.
- Zřetelný je posun v pojetí ústředního úkonu (a tajemství) křesťanské víry, ve slavení eucharistie. Mluví se o »eucharistické slavnosti« nebo jen prostě »eucharistii« a jen ojediněle se lze setkat s dříve běžným
výrazem »mešní (eucharistická) oběť«. Zdůrazňuje se eucharistie jako
pokrm pro život a s tím souvisí drobné, ale významné změny ve způsobu
jejího slavení: spojování mše svaté s hostinou při vhodných příležitostech, obliba slavení eucharistie v menších skupinách, kde se účastníci
navzájem znají, desakralizace celého rámce takové mše svaté, někdy až
za hranice toho, co je dovoleno církevní autoritou, zavedení hostií, které
se více podobají chlebu než tradiční hostie z dřívější doby. Rozdávání
svatého přijímání do ruky tam, kde je to církevní autoritou dovoleno, se
velmi rychle vžilo stejně jako častější podávání svatého přijímání pod
obojí způsobou ...
Povšimněme si přitom, že náš výraz »svaté přijímání« je už sám o sobě jaksi pasivnější, ale také větší úctou naplněný než v jiných jazycích
běžné odvozeniny od »communio«.
Charakteristický posuv stejným směrem se projevuje i v novém pojmenování »svátost smíření« na rozdíl od staršího »svatá zpověď«.
Bylo by možno pokračovat v tomto výčtu a hromadit další ilustrace
nových tendencí v západním katolicismu. Zkušenost ukazuje, že je setkání s nimi pro katolíky přicházející z Československa nesnadným a bolestným procesem pro obě strany. Nemůže být nejmenších pochyb o
tom, že přitom mnohé z toho nového, co český katolík v západní církvi
objeví, patří pod souhrnný pojem »výstřelky«. Ale nepatří pod něj všechno
to nové a nezvyklé, s čím se setká. Ponecháme-li stranou skutečně extrémní případy, zbude ještě dost a dost toho, čím může jeden druhého
obohatit. Společným jmenovatelem těchto snah odehrávajících se uvnitř
církve není pak hledání pravdy v kontrastu s bludem, ale vzájemného
obohacení - a to tak, aby se rozdílnost, pociťovaná vždy nejdříve jako jakýsi nepřímý útok na vlastní osobu, stala zdrojem obohacení a ne přídavného utrpení. Je nabíledni, že vzhledem k početnímu poměru jsou
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hostitelé ve výhodě, která jim snadno může bránit v kritickém pohledu
na vlastní představy. Vyžaduje na druhé straně velké síly a také skutečné
moudrosti, má-li se například osamocený český katolík v takové situaci
ubránit pokušení zaujmout obranný (většinou agresivní), odmítavý postoj místo otevřenosti připravené třídit a případně přijmout nové podněty za své.
Pro nás Čechy je dění v západní církvi a zvláště v katolicismu na západ od Aše odjakživa podnětné. Dnes, kdy je náš vlastní vnitrocírkevní
dialog administrativně »podchlazen«, je pro nás životně důležité alespoň sledovat, co se děje jinde, a uvažovat nad tím: významné je pro nás
všechno, co se děje v církvi polské, která žije pod stejným politickým tlakem jako my, ale také všechno, co se děje v zemích, se kterými nás pojí
silná pouta kulturněhistorická a náboženská, jako tomu je v případě Rakouska a Německa. Informovaný katolík na Západě i u nás ví, co bylo
výchozím bodem pro svolání 2. Vatikánského koncilu i pro celou řadu
iniciativ jdoucích ve stejném směru už v době před koncilem. Není třeba
se k tomu vracet a dotýkat se některých ještě otevřených ran.
K čemu dospěly dnes na Západě snahy o zlepšení a prohloubení církevního života? Jaké jsou porozatímní výsledky a výhledy do budoucnosti?
Oč vlastně jde v západoevropském
katolicismu?
Jaký druh reflexe je v pozadí kypícího dění uvnitř západních církví? Výchozím bodem byla snaha o všestranné oživení církevního života. Ve všeobecném povědomí katolíků je spojena s heslovitě znějícími zásadami jako
»spoluodpovědnost« a »spoluúčast laiků« na životě církve, »aggiornamento« (= úpravy v souladu s potřebami přítomného dne), »dialog« (se světem, s jinými náboženstvími, s křesťany nekatolických církví) atd.
Povšimněme si především prvního z výrazů, který se stal skutečným
sloganem, často bez propojení na hlubší reflexi o tom, co obsahuje a kam
vede v konkrétním životě církve. Poslouží nám za typický příklad v naší
nezbytně kusé úvaze o rozdílech mezi životem církve u nás doma v Československu a zde na Západě. Zavede nás přímočaře do oblasti liturgie
a udělování svátostí, kterými jsme začali.
Volání po spoluodpovědnosti laiků za hlásání evangelia a za vnitřní
děni uvnitř církve je důkazem toho, že se někteří členové církve domnívají, že na tomto poli je co dohánět. Jejich požadavek směřuje - ať už si
to uvědomují nebo ne - k ničemu menšímu než k přerozdělení práv a povinností uvnitř církve, jaká je v daném okamžiku. Nejde samozřejmě o
to nahradit kněze laikem a už vůbec ne o to uzavřít kněze jen do svátostných úkonů a vše ostatní svěřit laikům. Cíl vytčený koncilem je mnohem
náročnější: jde o vzájemné dokonalejší proniknutí odpovědnosti jedněch i druhých tak, že církevní hierarchie je na jedné straně nucena brát
ohled na mínění laiků, na druhé straně však - zvláště kněží - proniká lépe do problematiky svých oveček (které se ostatně nijak nehodlají jako
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ovečky chovat!). Také laik nejen získává více prostoru pro sebeuplatnění
v církvi, ale dostává se mu také nových povinností a nové odpovědnosti.
Církev se prostě nemohla smířit s postupným odcizováním velké části
společnosti v nepřehledných aglomeracích průmyslových středisek v západní Evropě, ale naopak se rozhodla - ku prospěchu všech - do této
společnosti pronikat a evangelizovat ji. Tak vznikaly dílčí iniciativy, které časově i obsahově předcházely koncilu. Není však dost dobře možné
řešit problémy moderní společnosti bez přímé spolupráce těch, kdo v ní
prožívají rozhodující část svého života - totiž bez laiků. Ještě jiné síly působily uvnitř katolické církve stejným směrem. Nebudeme se tu jimi zabývat; faktem zůstává, že jsme v posledních letech svědky zdůrazňování
úlohy laiků v církvi. To s sebou nese větší respekt k nim, k jejich požadavkům a nevyhnutelně to vedlo k otázkám po oprávněnosti takových
změn. Období okolo koncilu se vyznačuje zvýšenou aktivitou křesťanské
teologie. Důležité popudy přišly od studia patristické literatury dlouho
před zahájením koncilu. Znamenalo oživení znalostí o životě prvních
křesťanských generací, který je důležitým kriteriem všeho dění v církvi.
Z něj - nepochybně také pod vlivem odloučených křesťanských církví vyplynul zájem o biblickou teologii, která po druhé světové válce zaznamenala v katolické církvi obrovský rozmach. Ústřednímu projevu života
církevního společenství, to jest slavení eucharistie se přitom dostalo zaslouženě zvýšené pozornosti. Ve snaze přiblížit ji laikům byl nejen zaveden do bohoslužeb lidový jazyk, ale byl »zpestřen« výběr do té doby neměnných modliteb, nepochybně s cílem lépe upoutat pozornost účastníků a bojovat proti rutině. Bylo zavedeno několik dalších eucharistických
(mešních) modliteb, čtení při bohoslužbách byla rozšířena na tříroční
cyklus, který zabírá široce volenou paletu významných textů z celého
Písma svatého.
Teologická reflexe nad samotnou eucharistií připomenula všem, kléru i laikům, některé pozapomenuté aspekty, jmenovitě ty, které se opírají
nikoliv o synoptická evangelia, ale o text podle svatého Jana. Působil a
ještě někdy působí přímo jako objev, že čtvrté evangelium nemluví o
ustanovení eucharistie v předvečer Ježíšovy smrti v jeruzalémském večeřadle, ale už předtím, ve spojitosti s rozmnožením chlebů. Rozdílný kontext (mezi synoptiky, tj. Mt, Mk a Lk na jedné a Janem na druhé straně) vede i ke zdůraznění různých aspektů ústřední svátosti v církvi.
Zatímco synoptické texty, směřující už jednoznačně ke Kristově kalvarské oběti, zdůrazňují obětní charakter eucharistie, mluví Janovo evangelium o eucharistii v prvé řadě jako o pokrmu. První pojetí je přirozeným
základem slavení mešní oběti, kdy je kněz na místě Kristově zástupcem
věřícího lidu a jako takový obnovuje kalvarskou oběť Otci. Druhé pojetí
vede spíše k tomu, co donedávna zdůrazňovali především evangelíci, totiž k pojetí eucharistie jako večeře Páně.
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Není snad třeba zdůrazňovat, že církev nedává přednost žádnému z
evangelií před ostatními. Nicméně to znamená rovněž, že je zcela legitimní připomenout nesporně poněkud pozapomenutou dimenzi eucharistie - pokrmu pro život. Odtud a ze zvýšeného respektování laiků vyplynuly mnohé konkrétní změny, o kterých byla řeč výše: velmi sublimní
symbolice slavení eucharistie přišly na pomoc konkrétní poukazy prostřednictvím přiblížení rozdávaného chleba skutečně něčemu, co se židovskému chlebu dosti podobá (tlustší hostie), skutečné »stolování«, eucharistie podávaná do ruky aj. Teprve budoucnost ukáže, nakolik bylo
dosaženo žádoucího oživení účasti věřících na bohoslužbách. Přehnaná
úzkostlivá úcta vedla v minulosti k vyhýbání svátostnému stolu - její nedostatek dnes může vést k rutinérské bezmyšlenkovitosti.
Ale to je už jiná kapitola. Nám zde v prvé řadě jde o pochopení »mechanismu«, který uvedl do pohybu teologickou reflexi a z ní plynoucí
(někdy také předcházející!) praxi.
Český katolicismus je zakořeněn v baroku
Barokní minulost nás spojuje především s Rakouskem a Německem,
přes které jsme baroko přijímali z evropského jihozápadu (hlavně z Itálie). Mám pochopitelně na mysli ne pouze barokní umělecký sloh, ale
baroko jako způsob myšlení a přístupu ke světu i k Bohu. Z. Kalista jej
definuje ve své velmi podnětné knize Tvář baroka jako úsilí proniknout
k nadpřirozenu prostřednictvím smyslů. Ne všechny národy prošly barokem tak intenzivně jako my. V důsledku celkové situace v Cechách po
nástupu Habsburků je dědictví barokní doby v našem katolicismu velmi
silné. Přechod do země, která barokem v tomto smyslu neprošla nebo
jím prošla jen částečně, vede k nevyhnutelné konfrontaci na těžko postižitelné a ještě obtížněji popsatelné úrovni intimního, vnitřního prožitku křesťanství. I tam však, kde bylo baroko velmi silné jako právě v Německu a Rakousku, se ve dvacátém století a zvláště v posledních desítkách let čas nezastavil.
Řekl bych, že první impuls k vážnému přemýšlení nad barokní vroucností (v přístupu k Bohu) vyšel od filosofie Kantovy a jeho duchovních
dědiců. Nešlo jistě o žádný zcela nový objev, ale jeho Kritika čistého rozumu přece jenom dala mocný impuls šířící se intelektuální skepsi, která
právě ve střední Evropě má mnoho živné půdy (viz např. Havlův nedávný Příspěvek k mírovému kongresu v Amsterodamu, »Listy« 1985).
Zmrazení teologické i filosofické reflexe u nás je možná naším štěstím v
tomto směru, pozorujeme-li, jak vysychají například na Západě prameny
nekomplikované, zdravé lidové zbožnosti. Bůh Abrahámův, Jakobův a
Izákův jistě není totožný s bohem filosofů, ale způsob prožívání křesťanství stejně jako celá organizace církevního života je mnoha neviditelnými nitkami propojena s kulturou, ve které žije, kterou ovlivňuje a
od které přijímá důležité impulsy. Stačí se pozorně zahledět na východní
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větev křesťanství a společnost, ve které působí a kterou je ovlivněno,
abychom pochopili důležitost vzájemného propojení.
Zvláště v německém jazykovém prostoru byl vliv filosofie - Kantovy i
pozdější - v teologii velmi silný. Teologie zde právě v období koncilu
normálním způsobem konala svou povinnost ve spojení s autoritou i celým Božím lidem. Bylo zde promyšleno a uvedeno do chodu mnohé, co
potom na koncilu hrálo důležitou úlohu. Snad jen teologie francouzského jazykového okruhu byla pro celou katolickou církev v koncilním období srovnatelně významná.
Po období relativního pocitu jistoty a bezpečí jako by byla valná část
západní církve v moderní době zachvácena ostychem a nejistotami.
Domnívám se, že nejde jen o dezorientaci způsobenou bezohledně racionální teologií, ale také o důsledek opravdové pastorálně-teologické
reflexe a začínající bolestný přerod dosavadních forem myšlení a také
zbožnosti. Výstižně to vyslovil francouzský apoštol »sociálně narušené
mládeže« (tak tomu říká administrativní žargon) v Lyonu, který tam už
od války poskytuje materiální i duchovní přístřeší dorůstajícím dětem,
které nemají nikoho. Má široký okruh laických spolupracovníků a někteří z nich si od spolupráce s ním slibovali větší přiblížení Pánu Bohu v
nejširším slova smyslu, včetně modlitby. Na jejich pocit z neúspěšnosti
takové snahy odpovídá P. Gounon takto:
»Přišli jste ke mně pro křesťanskou lásku. Hnulo se ve vás srdce nad
bídou těch mladých. Viděli jste v nich Krista a doufali jste, že péčí o ně se
Kristu i jeho Otci ocitnete blíže. Místo toho máte pocit, že jste vrženi do
víru světských starostí o naše nesnadné svěřence ...
Uvědomte si však, že Bůh, o kterém říká evangelista, že je láska, je jediným proudem milosti a dobrodiní pro tyto jeho nejmenší bratry, se kterými se jeho Syn ztotožnil. Kdokoliv se ocitá v tomto jednosměrném přívalu milosti a lásky, proudícím z Boha směrem k lidem, je jím stržen.
Nikdo nemůže plout proti němu ke zdroji, ale jen tam, kam je Boží láskou nesen jako vy: k našim bližním ...«
Ne že by tedy západní křesťan po proniknutí k Bohu netoužil, ale je
pro něj jaksi mnohem komplikovanější, nesnadnější a zprostředkovanější, než bychom očekávali. Snad je to právě důsledek střetnutí s myšlením dnešní společnosti, její filosofií a jejími námitkami. Je to víra, která byla mnohdy prohnána nejen kritikou filosofie minulých staletí, ale
také »všemi pekly moderního pozitivismu« (K. Rahner). Není důvodů,
abychom jimi byli proháněni i my - od toho tu jsou právě zkušenosti
druhých! Ale kdo se jimi nenechá poučit, může být donucen je na sobě
zopakovat ...!
Řekl jsem, že právě u nás, ve střední Evropě má domovské právo
jakási zvláštní středoevropská skepse. Není rubem této skepse jakási
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schopnost nekritického a od světa odtažitého vzplanutí, jakým jsou
nešeny u nás i dnes mnohé pseudonáboženské, sektářské nebo alespoň
pietismem poznačené spontánní skupiny?
Starosti, ale také naděje
Co se děje v západní části katolické církve, není dílem zlé vůle ani
nevyzrálých, neodpovědných radikálů. Je to výsledek nemalého úsilí jedné části universální církve. Nesnadně první setkání s novotami v ní je v
prvé řadě podmíněno vzniklou vzdáleností, rozdílností, a to bez hodnocení, kdo je »napřed« a kdo je »pozadu«. Tak otázka vůbec nestojí. Důležité je být blízko, co nejblíže potřebám té které místní církve. Viděny
pod tímto zorným úhlem jsou rozdíly v životě církevních společenství,
byť někdy značné, zcela legitimní a nutné.
Nemalou úlohu tu sehrála a dále hraje naše velká umělá izolovanost
od všeho dění mimo naše hranice. Proti ní musíme právě nejvíce bojovat
snahou o informovanost a o pochopení a ne tím, že bychom ještě
vlastním odmítavým postojem pomáhali zpevňovat přehrady, už i tak
dost vysoké. Ostatně se většinou ukáže, že o žádné skutečné novoty ani
nejde. Většinou je to jen otázka znalosti církevních dějin a ochoty čerpat
z nich. Toho opravdu nového je minimálně.
Předchozí úvahy měly ukázat, jak zavedené změny oproti zvyklostem
z nedávné doby prostě odpovídají na hledání a otázky, které si ta která
církev v poslední době kladla a klade. Naše vlastní hledání je v současné
době sice jiného druhu. Ale jako v každé fungující rodině - a církev má
být jednou jedinou rodinou Boží - jsou výsledky dosažené jedněmi také
vítězstvími nebo porážkami všech ostatních. V daném případě mnoho,
ne-li všechno záleží na dobré vůli a důvěře v dobrou vůli těch ostatních,
neoddělitelných od křesťanské vzájemnosti.
Český národ a s ním český katolicismus má za sebou svéráznou minulost a jeho zkušenosti jsou jedinečné. Byli jsme například po staletí jedinými Slovany v západní části římské říše - jednou k našemu utrpení, jindy k poctě a slávě. Předtím jsme však sami přijali rozhodující impuls k
přijetí křesťanství z Východu a tím jsme se ocitli u kolébky křesťanství
jiných národů, od nichž nás potom další osudy nadlouho oddělily, jak
jsme si to ostatně nedávno připomínali. Na rozdíl od Rusů, Bulharů, ale i
Poláků a dlouho také Slováků jsme byli velmi úzce, přímo osudově spjati
v dobrém i zlém s křesťanským Západem. K němu dodnes tíhneme, a
proto za vynaložení všech sil usilujeme o prolamování zdí, kterými nás
od něj pořád kdosi chce dnes izolovat. Cítíme, že dění na Západě je pro
nás důležité, nejen co se náboženství týče. Platí to v prvé řadě o našich
německy mluvících sousedech. Oni jsou tak trochu naším osudem, jako
my ostatně jejich. Při bližším styku se pak jistě ukáže, že to zase jen měl
jednou strach velké oči. A to, co se nám jeví jako přehnané zdůrazňování důstojnosti a individuální svobody jednotlivce, které se tak
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vehementně prosazuje jak ve společnosti, tak v církvi křesťanského Západu, včetně té zarážející střídmosti, skoro až strohosti v duchovním životě, jsou jen pozměněnou a zdraví prospěšnou oslavou téže velikosti
Boží, kterou svým způsobem oslavovaly generace křesťanů před námi.

Překlady

MÁNDÚKYA UPANIŠAD
Mándúkya Upanišad o dvanácti verších náleží k cyklu Atharva Védy.
Vykládá princip AUM, skládající se ze tří prvků A, U, M.
Prvky představují: stav bdělosti, snění ve spánku a stav bezesného
spánku. Nejvyšší se manifestuje ve veškerenstvu svými stránkami hmotnou a nehmotnou a jako příčina. Bdění, snění, bezesný spánek a transcendentní vědomí jsou aspekty Podstaty Boží; jen poslední obsahuje vše
a je skutečnost. Absolutno mystického vědomí je skutečnost Boha náboženství. Praví se, že tato upanišada sama dovede člověka k osvobození. Gaudapada, učitel Šamkarův, napsal k upanišadě komentář zvaný
ICáriká. Je to první systematická exposice vedanty advajta. Šamkara sám
komentoval jak Káriku tak upanišadu (Sarvepani Radhakrišnan).
* *

*

1. AUM. Tato slabika je vše, co jest. Vysvětlení: vše, co je minulost,
přítomnost a budoucnost, to vše je jen slabika AUM. A vše, co je za
trojím časem, též to je slabika AUM.
2. Vše toto vskutku je Brahman. Toto já je Brahman. Toto má čtyři
čtvrti.
3. První čtvrt je Vaišvánara. Stoje ve světě, poznává vnější předměty,
má sedm údů a devatenáct úst.
4. Druhá čtvrt je Taidžása. Stoje ve stavu snění, poznává vnitřní
předměty, má sedm údů a devatenáct úst.
5. Jestliže tvrdě spí, netouží jedinou touhu, nerozjímá jediný sen, to
je hluboký spánek. Třetí čtvrt Prádžňa, vědomí stojící v hlubokém spánku, jediná bytost, jež je věru veškeré poznání, jež je blaženství samo, jež
se kochá blaženstvím, jejíž tváří je myšlenka.
6. Toto je pán všeho. Toto je znatel všeho. Toto je vládce uvnitř. Toto
je lůno všeho. Toto je počátek a konec bytostí.
7. (Turíya) není vědomí vnitřku, vnějšku, není vědomí obou; není
veškerým poznáváním, není poznávající, není nepoznávající. Neviděný,
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(slovy) nevyjevitelný, nezachytitelný, bez známek, nemyslitelný, nepojmenovatelný, podstata vědění sebe, to, do čeho se veškerenstvo rozplývá,
múr sám, láska, nedvojitý - taková, jak myslí, je čtvrtá čtvrť. On je Átman.
Jeho je třeba znát.
8. Toto je Átman, jenž je povahy slabiky AUM v poměru k prvkům.
Čtvrti jsou prvky, prvky jsou čtvrti, totiž písmeno A, písmeno U, písmeno M.
9. Vaišvánara, vědomí, stojící ve světě, je činné v bdění, je písmeno
A, první prvek, buď od kmene AP lapnouti nebo od prvenství. Ten, kdo
toto ví, získá věru vše přání; též stává se první.
10. Tajdžása, vědomí stojící uvnitř, je vědomí činné uvnitř, je písmeno U, druhý prvek, pro tyčení nade vším nebo pro prostředkování. Ten,
kdo toto ví, tyčí se nade vši souvislost vědomí a stává se rovným. V jeho
rodině se nezrodí, kdo nezná Brahman.
11. Prádžňa, vědomí stojící v bezesném spánku, je písmeno M, třetí
prvek buď od kmene MI, měřit, nebo protože míchá. Ten, kdo toto ví,
měří veškerenstvo a též míchá.
12. Čtvrté je to, co nemá prvků, o němž nelze mluvit, do čeho se veškerenstvo rozplývá, láska, ne-dvojí. Tož slabika AUM je ten pravý Átman. Ten, kdo toto ví, vstupuje do Átman se svým átman.
*

*

*

Komentáře
Brahman - Boží podstata, Godhead, Divine Ground.
Átman se rovná Boží přítomnosti v člověkově nitru. Átman, psáno s
malým a je individuální já na rozdíl od Já.
Veškerenstvo jako osoba.
Řeč, slova, písmena jsou posvátné. Stvořitel při aktu tvoření stvořil
sedm potrav, čtyři pro své stvoření, tři pro sebe: mysl, řeč a dech života
(Brihadáranyaka upanišad).
(Překladatel)
* *

*

Ad 1. Aum je symbol Brahman a naznačuje zjevený svět, minulost,
přítomnost a budoucnost a nezjevené absolutno.
Ad 2. Čtyři čtvrti. První višva, stav bdění; druhý taidžása, stav spánku
se sny; třetí turíya, stav duchovního vědomí. »Poznání čtvrté čtvrti je dosaženo tím, že se spojí všechny tři jako višva atd. v pořadí předchozího
do následujícího« (Šamkara).
Ad 3. »Je nazýván Vaišvánara (snad nejlépe se dá přeložit jako Veškerenstvo - božská bytost - pozn. př.), ježto vede všechny rozličné bytosti, aby zakoušely různé předměty, nebo protože obsahuje všechny bytosti« (Šamkara).
Bdění je normální stav člověka, který bez uvažování přijímá vesmír
takovým, jak jej vnímá. Takovým lidem se jeví hmotný vesmír vázaný
přírodními zákony stejně (Radhakrišnan).
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Ad 4. Taidžása je vědomí vnitřních, mentálních stavů. Višva poznává
hmotné předměty, což je zkušenost za stavu bdění. Taidžása zakouší
mentální stavy, závislé na předpokladech, jež zůstávají za stavu bdění. V
tomto stavu si duše tvoří ve snových představách vlastní svět. Zde je činný základ duality, poznávající a poznávané. Z hlediska snění zakoušené
předměty snění se jeví jako vnější; jsou však označovány za nehmotné,
liší se od předmětů hmotných. Upanišada rozlišuje mezi zkušenostmi
bdění a snění (Radhakrišnan).
Ad 5. Zkušenost bdění se pohybuje směrem vně, druhá zkušenost je
život ve snech, třetí je zkušenost hlubokého spánku, kde vědomí spočívá
v míru, nevnímajíc vnější ani vnitřní jevy.
Radhakrišnan zde cituje žalmistu: »Bůh poskytuje pravdu svým milovaným ve snu« (Žl 128, 2).
Přechodnost stavu spánku ukazuje, že neběží o stav konečný. Jméno
tohoto stavu je prádžňa. Je to stav vědění, za něhož vnější a vnitřní stavy
jsou pozastaveny. Běží o átman - já konceptuální, zatímco dva předcházející jsou stavy představivosti a vnímání. Šamkara praví v této spojitosti: »Tak jako v noci pro neschopnost rozlišování všechny vjemy se stávají masou tmy, stejně v prádžňa, ve stavu hlubokého spánku všechny
předměty vědomí se stávají jedinou masou.«
Ve stavu bdělosti jsme vázáni pouty smyslových vjemů a tužbami. Ve
stavu snění máme větší svobodu, neboť já si tvoří vlastní svět z tříště stavu bdění. Ačkoli ve snění snové předivo nám připravuje potěšení nebo
opět tísní, jeho zdrojem je já. V hlubokém spánku já je prosto světa
vnější zkušenosti.
Ad 6. Gaudapada praví: »... jen jediný je znám ve třech stavech.«
Šamkara: »To, co se označuje jménem prádžňa - hledíme-li na ně jako na příčinu světa - se označuje jako turíya odděleně, nehledí-li se na
to jako na příčinu a když to je svobodno všech fenomenálních vztahů, to
jest ve svém absolutním reálném aspektu.«
Je to po prvé v dějinách myšlení, co se propracovává rozdíl mezi
Absolutnem a Bohem, Brahman a Išvarou, turíyou a prádžňou (Radhakrišnan).
Radhakrišnan pak upozorňuje na křesťanský názor na Syna jako na
obraz neviditelného Boha, prvorozeného všeho stvoření. »Pro něho
všechny věci byly stvořeny, na nebi i na zemi, viditelné a neviditelné ...
všechny věci byly stvořeny skrze něho a pro něho. On je před všemi věcmi a v něm všechny věci drží pohromadě« (Kol 1, 15).
Syn je demiurg, nebeský architekt, nikoli Bůh, nýbrž obraz Boha.
Radhakrišnan připomíná Filonův výrok: »... slunce svítí samo, není
ovlivněno nebo umenšeno vlastní září, avšak země je na něm závislá; tak
Bůh, třebas jeho Bytost je zcela sama v sobě obsažena a soběstačná, roní
mocný proud záření, nehmotného, avšak právě proto skutečnějšího.
Tento proud je Bůh v prodloužení, Bůh v poměru, Syn Boha, nikoli Bůh.«
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Ad 7. Zde přistupujeme k realitě, která je zcela mimo protiklad subjekt-objekt, a přece je nad tímto rozdílem a nikoli pod ním. Zde běží o
super-teismus, nikoli o ateismus nebo anti-teismus. Zde nelze užívat
termínů jako vševědoucí, všemohoucí (Radhakrišnan).
O Brahman se nelze domnívat, že má objekty vědění nebo moci. Je to
čisté jsoucno. Upanišady v četných pasážích praví, že Brahman je čisté
jsoucno, že má kvalitu prádžňa čili čiré moudrosti. Brahntan je vědění
všeho, pán principu kořen-vesmír; není manifestován, je vnitřní vůdce
všech duší. Z něho vyvěrá Hiranya-garbha, který jako demiurg tvoří svět.
Z toho pramení virát, totalita všech existencí.
Gaudapada praví, že Brahman je »... nezrozen, svoboden spánku a
snu, bez jména a tvaru, vždy zářivý, celý myšlenka; není mu třeba tvaru.«
Ačkoli, praví Radhakrišnan, objektivní vědomí není přítomno ani v
prádžňa, ani turíya, jeho sémě je přítomno ve stavu hlubokého spánku,
zatímco je nepřítomno v transcendentním vědomí. Empirické vědomí je
však přítomno, třebas nevyjeveno ve stavu hlubokého spánku, zatímco
stav transcendentní je neempirický a je mimo stavy a je prost jejich přerušování a změn. Transcendentní stav je přítomen i tenkrát, když jsme
pohříženi v činnostech bdění anebo ztraceni v nevědomí spánku. Nejvyšší lidské dobro spočívá ve vstupu do tohoto stavu, do Átman - Já; v
tom, že člověk je udělá středem svého života, místo toho, aby prodléval
na povrchu.
Hluboký spánek se skončí a já se vrací ke snění a pak ke stavu bdění.
Ve stavu turíya je trvalé sjednocení s Brahman. Ve stavu turíya se chápe
metafysická skutečnost, lze-li vůbec užít tohoto výrazu pro stav transcendentní.
Plotinos popisuje postupný vzestup od duše světa k duchu a posléze
od ducha k Jedinému. Cílem duchovního vzestupu je mystické, extatické
sjednocení s Absolutnem. Plotinos: »Předpokládejme stejný klid v těle,
jaký obklopuje duši, že jeho pohyb je zastaven a že celé okolí je též v klidu, země, moře, samo nebe nade všemi živly.« Slovy, jež jsou ozvěnou
Plotina, praví Radhakrišnan, svatý Augustin popisuje ve Vyznáních vzestup z proměnlivých vjemů a smyslových objektů skrze rozumem postižitelný svět konceptuální pravdy k absolutní pravdě. »Jestliže zmatek
těla je umlčen, umlčeny obrazy země a vod a vzduchu, umlčeny též póly
nebe, a člověk obrátí své duchovní zření k Bohu, aby obdržel světlo, pak
dosáhne absolutního objektu mystického sjednocení, neproměnného
světla nad myslí v záblesku jediného pohledu.«
Ad 8. Toto je Átman - Já; to je nejhlubší podstata duše, obraz Boží
podstaty.
»Svět a duše světa jsou zároveň tvořitelé i to, co je tvořeno. Nejvyšší
Bůh je jen tvořitel. Brahman je nad rozdílem mezi tvořitelem a tvořeným« (Gaudapada).
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Višva a tajdžása jsou ovlivněny příčinou a následkem. Avšak prádžňa
je ovlivňována jedině příčinou. V turíya příčina a následek neexistují.
Prvotní bytost se rozvíjí jako vztah mezi subjekt-objekt. Neměřitelné a
nedefinovatelné se stává měřitelným a definovatelným, vesmírem logického uvažování. Prádžňa čili moudrost a prvek M oba naznačují, že
funkce měření je činnost logické mysli. Všechny rozdíly spočívají uvnitř
Brahman. Bůh je logická bytost, definovaná realita. Nejsme to my, kdo
definuje Brahman; Brahman definuje sám sebe. Svrchovaná logická
myšlenka je Bůh, který je pravdivost, dobro a krásno. Definované skutečno není rozdělená realita. Skutečno o sobě je Brahman; skutečno
logicky definované je Išvara, jenž spočívá v Brahman, jenž nepřestává
být Brahman, jestliže se stává Išvarou.
Ad 9. Vaišvánara je ten, jenž má veškerenstvo za své tělo.
Ad 10. V hlubokém spánku mizí všechny zkušenosti bdění a snění.
Ad 11. Išvara je příčinou vzniku vesmíru i rozpadu. Již výraz prádžňa,
moudrost nepřímo naznačuje stav intelektuální. V něm máme myslitele
a myšlenku. Kdyby tohoto rozdílu nebylo, šlo by o mlčelivou jednotu.
Podle Radhakrišnana 11. verš zdůrazňuje, co Parmenides, Platon a
Hegel předpokládali, totiž že protiklad bytí a ne-bytí je původní dualita z
ontologického hlediska. Bytí je a priori vůči ne-bytí. Negace předpokládá negované. Třebas bytí je a priori vůči ne-bytí, bytí samo nelze pochopit bez jeho protikladu. Bytí by nikdy nemohlo být bytím, aniž by proti
němu nestálo ne-bytí; to právě je jednota, jež oba stavy transcenduje.
Myšlení není schopno pochopit a formulovat ducha za protivami. Není
jediného pojmu nebo podstaty, jež by byly myslitelny jako jednota bez
protikladu. Nemůžeme to ani nazývat jednotou, protože formulace
nepřímo naznačuje kategorii rozličnosti. Avšak my existujeme ve sféře
protikladů a dualit; a přec positivní stránka protikladu zdůrazňuje obsah
ducha. V tomto směru musíme pátrat po konečné pravdě, dobru a krásnu.
Plotinos: »Dříve nežli je jeden a jednota, musí plynout z dyady: přicházejíc později než jedno, dyada má Jedno jako zástavu své diferenciace, to, bez čeho by nemohla být rozrůzněnou věcí, kterou jest« (Enneady V, 1, 5). »Pokud máme dualitu, musíme jít ještě výše, dokud nedospějeme k tomu, co dyadu transcenduje« (Tamtéž III, 8, 8).
Ad 12. Ve stavu turíya mysl není jen stažena s předmětů, nýbrž
se ztotožňuje s Brahman, které je podle Gaudapady »bez bázně, jež je
plno osvícení.«
V hlubokém spánku, stejně jako v transcendentním vědomí, není vědomí objektu, avšak toto objektivní vědomí je přítomno ve formě nevyjeveného - semene; v hlubokém spánku, zatímco je naprosto transcendováno ve vědomí turíya. Gaudapada: »Nemyšlení duality je společné
stavu prádžňa a turíya, avšak prádžňa je spojeno se semenem ve spánku,
zatímco tomu tak ve stavu turíya není.«
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Šamkara začíná svůj komentář Bhagavad Gity veršem. Praví: »Naráyana je za nezjeveným principem a z nezjeveného se rodí světové vejce
čili Hiranaya-garbha.« Nejprve je čistý Brahman mimo subjekt-objekt a
teprve pak Naráyana čili Bůh, konfrontovaný objektem, avšak jemu
nadřaděný; pak duše světa.
Radhakrišnan připomíná Lao Tze, jenž pokládá Tao za konečnou
realitu, kterou lze definovat jedině zápornými výrazy jako bezbarvé, bez
zvuku, nehmotné. Podle jeho pojetí stvoření z Tao, věčného a konečného principu, vyšlo jedno, veliká monada čili hmotná příčina vesmíru.
Jedno zrodilo dvě základní podstaty, Yang a Yin, klad a zápor, mužskost
a ženskost, světlo a stín, jež daly zrodit se třem mocnostem přírody, nebi,
zemi, člověku, které v různých kombinacích vytvářejí všechny bytosti.
Ta svrchovaná realita, jež je bez zvuku, nedělitelná, je skutečné Átman, Já. Ve stavu hlubokého spánku se stává subjektem stojícím proti
objektu, jenž ještě není manifestován. Přítomnosti objektu se dohadujeme, ježto jeho vývoj začíná probíhat s probuzením. Ve stavu snění objekt
se projevuje jako mentální stavy; ve stavu bdění objekt je manifestován
jako stavy hmotné. Dualita subjekt-objekt je přítomna v různých formách ve stavu bdění, snění a bezesného spánku. Transcenduje naprosto
ve stavu turíya, kdy máme čisté vědomí Já čili Absolutního.
Do protikladu k duchu nelze uvést žádný objekt; proto otázka platnosti
či neplatnosti nenastává. Je to potvrzení sama sebe. Je to zkušenost, jež
sama sebe potvrzuje, sama je důkazem vlastní autentičnosti. Otázka
platnosti nastává, kdykoli se objekt jeví jako oddělený a neproniknutelný, avšak při duchovním zakoušení není odděleného objektu. Tam je vědomí totožnosti cestou vlastnění, vstřebávání objektu na nejhlubších rovinách. Při zakoušení turíya není subjektu ani objektu; ani vnímání, ani
myšlenka Boha. Turíya rozjímá jen vlastní realitu; žádnou realitu nežli
vlastní nevysvětluje. Turíya je realita, duch ve svém niterném životě. Ti,
kdo znají pravdu, stávají se pravdou. Turíya není stav, v němž by objekty
byly ve vzájemných protikladech. Je to potopení já do reality, je to účast
na prvotním jsoucnu. Je to osvícený život. Je to čisté vědomí beze stopy
duality. Je to nehasnoucí světlo. Gaudapada praví: »Jakmile je skutečno
známo, není světa duality.«
Jestliže per analogiam přeneseme toto pojetí mikrokosmu na makrokosmos, od jedince na vesmír, ježto existuje korelace mezi poznatelností a
jsoucnem, dostaneme: stavu bdění odpovídá Virát; stavu snění Hiranayagarbha; stavu bezesného spánku Išvara. Všechny tři pojmy jsou na rovině duality. Proti Išvarovi stojí kořen-veškerenstvo, třebas v nemanifestovaném stavu, stejně jako já má objekt v nemanifestovaném stavu bezesného spánku.
Plotinos má podobný názor: »Jestliže pak božské myšlenkové tvary
jsou mnohé, nezbytně musí mít cosi všem společného a zároveň cosi
osobitého, co je činí rozdílnými; tato osobitost neboli specifická rozdíl565

nost je individuálním tvarem: avšak, kde je tvar, musí být cosi, co na se
tvar vzalo ... to znamená, že je základ, podklad, hmota. Dále, jestliže jest
intelektuální kosmos, jehož obrazem je kosmos, a jestliže náš je složenina a obsahuje hmotu, musí být hmota též v intelektuálním kosmu« (Enneady II, 4, 4).
Vzájemné působení universálního subjektu a objektu rodí ostatní
vesmír. Hiranaya-garbha si pohrává s myšlenkami, různými stavy mysli
stejně jako tajdžása ve světě snění. Rig Veda praví, že Hiranaya-garbha
se zjevil na počátku jako pán všech stvořených bytostí. Náš celý svět v
něm spočívá v embrionálním stavu. Jakmile tyto embrionální tvary jsou
vyroněny do prostoru a času, dostáváme Virát. Virát odpovídá stavu
bdění, jenž je sférou aktivity Vaišvánary.
Stav bdění a snění odpovídají vyroněné existenci a uvnitřněnému životu ducha světa. Jakmile duch světa obrátí pozornost vně, nastává zjevení kosmu. Jakmile obrátí pozornost do nitra, kosmos se rozplývá v
nezjevené. Jakmile se duch světa zcela stáhne do nevyrušitelného
mlčení, objekt, třebas přítomen, se stává čirou abstrakcí. Jakmile i toto
přestane, Išvara je Brahman.
AUM tedy představuje jak nemanifestované absolutno, tak personálního Išvaru - Boha. Gaudapada praví: »Svatá slabika Aum je věru
nižší Brahman a též říkají, že je vyšší Brahman. Aum je bez počátku, jediné bez čehokoli vnějšího, bez poměru ke každému následku a nehynoucí.«
Jestliže uctíváme Aum jakožto Išvaru, vykročíme mimo žalost. Gaudapada: »Věz, že Aum je Išvara, vždy přítomný v srdcích všech. Moudrý
muž, zakoušející Aum jako to, co proniká vším, netruchlí.«
Zatímco Išvara, osobní Bůh je pánem světa manifestovanosti, stávání,
nejvyšší Brahman je mimo veškeré stávání v čistém jsoucnu. Gaudapada: »Ten, kdo poznal Aum již prázdné prvků a zároveň nekonečných
prvků, v němž se veškerá dualita rozpouští, kdo je zná jako milující, ten
je skutečný moudrý a nikdo jiný.«
V upanišadě nacházíme základní přístup k dosažení skutečna - reality cestou obrácení do nitra a vzestupu od smyslového a proměnlivého
skrze mysl, která sní, skrze duši, která myslí, k božskému uvnitř, avšak
nad duší. Pravda našeho intelektuálního vědění předpokládá světlo,
světlo skutečna, jež je nad logickou pravdou, světlo, jež není já, nýbrž to,
čím bylo stvořeno a jehož osvícením svítí.
V apokryfu Moudrost Šalomounova niterný rozum je popsán takto:
»Neboť ona je dechem moci Boží a jasnou září slávy Všemohoucího« (7,
25).
Moudrost je zosobněna, příbuzná slovu v úvodu ke čtvrtému evangeliu. Ač moudrost je mocnost mimo Boha, přece je plně v Bohu. Filon
přísně rozlišuje mezi Bůh v sobě samém a Bůh zjevený, mezi Bohem,
jenž je čiré jsoucno, nepoznatelným, mimo hmotný vesmír, a Bohem,
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jenž je v člověku a vesmíru imanentní, který vše proniká a vše naplňuje.
Propast mezi nekonečným Bohem a konečným člověkem je překlenuta
ve Starém zákoně anděly, kteří byli pokládáni za výrony božského,
výhony božstva, součásti jeho bytosti v pravém smyslu slova. Filon byl
názoru, že vesmír je pln božských mocností. Zatímco mocnosti jsou v
jednom smyslu slova atributy a případy vlastního odhalování Boha, v jiném smyslu slova jsou to osobité bytosti, nehmotné duše, prostředkovatelé mezi člověkem a Bohem, bytosti, »které sdělují nabádání otce dětem
a potřeby dětí otci« (De Somniis I, 22).
Jednota všech těchto potencí je dána v Logos. Nebe a země byly ve
Slovu před hmotným tvořením. Mocnosti jsou tvořitelé hmoty a jsou výronem Slova. Bůh, skutečný tvořitel, nikdy nepracuje přímo, nýbrž
prostřednictvím Slova, jež opět pracuje skrze mocnosti, naznačené slovy. Prádžňa, moudrost, Slovo, Intelektuální princip se navzájem podobají.
Plotinos má transcendentní triadu Absolutního, jež je nad Intelektuálním principem nebo Bohem a duší světa. »Jeden není bytost, nýbrž
zdroj bytostí, která je prvnřm potomkem. Jeden je dokonalý, nemá nic,
neusiluje o nic, nepotřebuje nic, avšak, jak smíme říci, překypuje a toto
překypování je tvořivé; vytvořené jsoucno vzhlíží k Jednomu a stává se
intelektuálním principem; spočívajíc v sobě, tento potomek Jednoho je
bytost« (Enneady V, 2, 1).
Tento intelektuální princip nús je obrazem Jednoho. Jako třetí je
duše, autor všeho živoucího. Ta učinila slunce, měsíc, hvězdy a celý viditelný svět. To je potomek božského intelektu. V Plotinovi toto má dvojitou povahu. Podle něho je vnitřní duše upjata na nús a na jiné duše, jež
hledí vně. A tato je ve spojení s pohybem dolů, v němž duše plodí svůj
obraz, kterým je příroda a svět smyslů. Plotinovi je toto nejnižší sférou, je
čímsi vyroňovaným z duše, když tato zapomene vzhlížet vzhůru k nús.
Tak máme Jednoho, nús, duši a svět, což odpovídá čtveré povaze skutečnosti v Mándúkyi. Dvě poslední svět-duše a svět jsou nehmotná a hmotná podmínka, stav též bytí.
(Připravil a přeložil Ivan

Jelínek)
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Dokumentace

KE SVATOMETODĚJSKÉMU VÝROČÍ
Poselství kardinála Tomáška evropským biskupským konferencím k
1.100. výročí smrti svatého Metoděje (1)
Dovolte mi, milovaní spolubratři v biskupském úřadě, abych vás pozdravil v tomto roce, v němž slavíme velké jubileum: 1100 let od smrti
apoštola Slovanů, našeho arcibiskupa svatého Metoděje.
Křesťanství přišlo do našich zemí už na úsvitu dějin. Přinášeli nám je
franští, irští a němečtí misionáři, jak to dosvědčují literární prameny a
archeologické nálezy. Po nich prosluli na tomto Božím díle svatí Cyril a
Metoděj a jejich žáci na Moravě, na Slovensku, v Čechách, v Bulharsku,
Jugoslávii i v Polsku. Navzdory politickému pozadí a jeho někdy kladných, ale i záporných vlivů, navzdory konfliktům a válkám, jež jsou vždy
neštěstím pro národy, navzdory nepřátelství všeho druhu právě tito poslové víry duchovně i kulturně obohatili tyto národy.
Svatí bratři nám ukázali, že duchovní hodnoty mohou vytvořit velká
nadnárodní společenství bez omezení prostoru a času a nedbat přitom
na národní a politické rozdíly. Přinesli nám pokoj Božího slova, víru, liturgii, totiž trvalé základy křesťanského společenství. Dali nám příklad
pravé svobody ducha, té svobody, která je zbavena jakéhokoliv předsudku a řevnivosti, a ukázali tak, že duchovní hodnoty jsou na prvním
místě. Z toho důvodu je papež prohlásil se svatým Benediktem za spolupatrony Evropy. Proto vás prosím, bratři v Kristově pastýřské službě,
abychom se ještě jednou velmi úzce spojili a nesli svým národům a celému ohroženému světu víru a naději. Posíleni Božím slovem a modlitbou usilujme o živou víru, která se projevuje láskou. Duchovní otcovství
a bratrství kéž slouží v síle Ducha svatého všem lidem podle příkladu
svatých Cyrila a Metoděje. Jako oni i my jsme ochotni přinášet oběti pro
toto dílo v bezvýhradné věrnosti Bohu, církvi a národu.
Děkuji vám, že jste s námi spojeni při oslavě tohoto velkého jubilea.
Podle Svatého otce Jana Pavla II., který nás vybízel ve své homilii u hrobu svatého Cyrila v bazilice svatého Klimenta v Římě 14. února t.r., »je
třeba odstranit všechno, co rozděluje církevní společenství a jednotlivé
národy, spojit různé tradice a kultury k jejich společnému bohatství«.
Papež právem chválí svaté bratry za jejich rozhodnou jasnozřivost, s níž
(1) Vdččné převzato ze samizdatového časopisu Informace o církvi (dále IOC) č. 7/1985, str. 1.
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budovali duchovní mosty tam, kde současný svět vyhlubuje propasti rozdělení. Je to symbolické, že jejich kolébky stály v Řecku, hrob svatého
Cyrila je v Římě a hrob svatého Metoděje v srdci Evropy. Zdá se, že je
možné vidět další symbol v pohřbu svatého Metoděje. Byl konán ve
trojím ritu: latinském, řeckém a slovanském. Svatý Metoděj je velkou
výzvou nejen pro dnešní Evropu, nýbrž pro všechny světadíly.
Před čtyřiceti lety skončila nejstrašnější válka dějin. Jako nikdy před
tím zůstaly po ní Evropa a svět rozděleny. Na Západě i na Východě jsou
připraveny atomové zbraně a čeká se na vhodný okamžik k jejich nasazení. Jak je to možné navzdory tolika výzvám v tisku, navzdory tolika
konferencím ve prospěch míru? Odpověď'je prostá. Když se v některých
zemích potlačují základní práva na lidskou svobodu, člověk se brání.
Proto hlavní podmínkou trvalého míru je respektování základních lidských svobod. V tomto duchu si navzájem pomáhejme šířit Boží království, ono království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti,
lásky a pokoje.
V Praze, dne 28. května 1985
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
*

*

*

Putovali jsme k hrobu svatého Metoděje (2)
Na 1100. výročí smrti svatého Metoděje jsme se dlouho připravovali.
Modlitbami, četbou o obou světcích a o významu jejich díla pro nás a pro
celou církev, přáním, aby se slavného výročí mohl účastnit i Svatý otec,
který roku 1980 prohlásil oba soluňské bratry za spolupatrony Evropy
spolu se svatým Benediktem.
Obraceli jsme se na Otce kardinála Tomáška, aby pozval na tuto oslavu oficiálně Svatého otce. Víme, jak to dopadlo. Svatý otec by byl rád
přijel, naše úřady však prohlásily oslavu za čistě interní záležitost, při níž
není návštěva papeže žádoucí.
Dlouho připravovaná a očekávaná pouť konečně nastala. Již v pátek
přijela do Československa delegace Svatého otce (»na pozvaní čs. vlády«) v čele s kardinálem legátem A. Casarolim. Členy jeho delegace byli
též arcibiskup L. Poggi a mons. Bukovský. Ještě večer 5. července přijal
kardinála Casaroliho president republiky Dr. Husák. V sobotu se setkala
papežská delegace s vládními představiteli M. Lúčanem, M. Klusákem a
V. Janků.
Již o svátku, v pátek 5. července, přistupovali věřící uctít našeho velkého světce. Sobota 6. července pak patřila mládeži, která prožila před
basilikou a na louce noc modlitby a zpěvu.
Vlastní velká pouť se uskutečnila v neděli 7. července. Podle odhadu
se jí účastnilo nejméně 150 tisíc věřících z českých zemí i ze Slovenska
(8) Vdččnč převzato z IOC č. 9/1985, str. 13-14.
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(někteří dokonce mluvili o 250 tisících), přestože v jednotlivých okresech bezpečnostní orgány ve čtvrtek a v pátek (4. a 5. července) nařídily
cestovním kancelářím a autobusovým podnikům zrušit zájezdové autobusy objednané na Velehrad bez udání důvodů. Většina lidí přicestovala
místní dopravou nebo vlastními dopravními prostředky do obcí v okolí
Velehradu, odkud přišli na pouť pěšky, protože vjezd automobilů na Velehrad byl zakázán.
Československé orgány odmítly dát vstupní víza kardinálům Humeovi z Anglie, Lustigerovi z Francie, Königovi z Rakouska a Glempovi z
Polska, kteří se chtěli slavné pouti účastnit.
Než mohla být slavnost zahájena, lidé skandovali značně dlouho:
»My chceme papeže!« »My chceme pápeža!« Teprve čs. hymna toto volání přerušila.
Když předseda ONV z Uherského Hradiště, Zd. Lapčík, v jehož okrese Velehrad leží, zahájil toto shromáždění jako »mírové«, vyvolal spontánníbouři odporu: »Na pouť jsme přišli!« »Ať žije Svatý otec!« a podobná volání se střídala s pískáním. Podobně reagovali poutníci víckrát,
když se řečník snažil narušit pouť propagandistickými frázemi. Nakonec
volali: »Už dost! Chceme mši svatou!« Z. Lapčík uvítal zástupce vlády,
ministry kultury ČSR a SSR, Klusáka a Válka, předsedu jihomoravského
KNV Chabičovského, předsedu České mírové rady Stejskala, představitele římskokatolické církve ČSR a SSR v čele s kardinálem Tomáškem
(velký potlesk), biskupy a kapitulní vikáře, kardinála Casaroliho s doprovodem (velký potlesk), delegaci VI. všekřesťanského mírového shromáždění v čele s metropolitou Filaretem.
Potom předal slovo biskupu Vránovi, který znovu jmenovitě vítal členy všekřesťanského mírového shromáždění, a protože se zřejmě obával
dalších projevů nesouhlasu a pískání, uklidňoval: »Prosím vás, abyste si
byli vědomi, že jste přišli na pouť!«
Nato se ujal slova ministr Klusák. Zaměřil se na kulturní a mírotvornou stránku činnosti soluňských bratří. Byl uvítán se vší slušností, pokud
nezapomněl, že je na poutním místě. Jakmile začal vykřikovat jako z tribuny k nahnanému davu, pak byl pískáním upozorněn, kde vlastně je a
ke komu mluví. Protože zásadně nepoužíval přívlastku »svatý«, byl přerušován výkřiky, že jde o svatého Metoděje. Na chválu o spravedlivém
uspořádání života v naší vlasti lidé reagovali voláním: »Náboženskou
svobodu!« Odpověděl demagogicky: »Kdyby nebyla svoboda, nebyli bychom tady!« Když prohlásil, že jazyk a kulturní rozvoj jsou podkladem a
základním znakem každého národa, ozývali se věřící výřiky: »A náboženská víra!« Ministr odpověděl: »O víře hovořil pan biskup, my si ty
věci musíme rozdělit.« Na jeho výzvu k budování se volalo: »A kostely!«
Nakonec zdůraznil znovu mírotvorný vliv a význam soluňských bratří.
To věřící přijali potleskem. Vůbec bylo pozoruhodné, jak citlivě rozlišovali poutníci kladnou a zápornou odezvou podle pravdy, nezávisle na
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osobě. Mlčící církev promluvila. Zástupy lidí, které přišly v sobotu a v
neděli na Velehrad, byly pokojné a ukázněné. Po čas slavností si mnozí
navzájem sdělovali své dojmy a zjistili, že zde došlo k projevu jednoty
mezi Čechy a Slováky, jakou bylo zřídka kdy vidět v posledních letech.
Metropolita minský a běloruský Filaret promluvil jménem svým i
jménem delegace VI. všekřesťanského mírového shromáždění, které
právě probíhalo v Praze. Z jeho projevu vyjímáme:
»Pocit hluboké radosti mě naplňuje ve chvíli tohoto setkání. Sešli
jsme se v dnešní slavnostní a svatý den, abychom uctili svatou památku
učitelů slovanských národů, svatých Cyrila a Metoděje. Jsme přesvědčeni, že velikost jejich duchovního díla, které konali pro blaho slovanských národů, nemá význam pouze všeslovanský, ale i trvalý, celoevropský. Nadto díky spojení náboženského, kulturního a historického
života Evropy s životem, kulturou i dějinami národů Asie, Afriky, Austrálie a Ameriky apoštolské dílo slovanských učitelů, srovnatelné s
dílem apoštolů, jejich nábožensko-kulturní odkaz natrvalo vstoupily do
pokladnice všelidských duchovních pokladů a získaly celosvětový význam a celosvětový smysl. Svatí bratři, vychovaní v duchu věrnosti apoštolskému poslání, se snažili položit základy takové církevní tradici, která
by napomáhala k vytvoření samostatné duchovní kultury slovanských
národů. Rovněž víme, jaká pozornost byla věnována svatým Cyrilu a
Metoději papežem Hadriánem II. a Janem VIII., kteří působili v duchu
nejlepších tradic západní církve, jež jí odkázali velicí představitelé Lev I.
a Řehoř I. V papežských bulách byli svatí bratři nazýváni apoštolskými
muži. Žijeme v epoše ekumenického hnutí, v době překonávání odcizení, v době úsilí o sblížení mezi křesťany. Proto na nás spočívá veliká
odpovědnost uvedení apoštolského díla Cyrila a Metoděje do praxe, díla,
které vykonali v duchu východních církevních tradic a učení svatých
Otců a prvních sedmi všeobecných sněmů, vytyčit všeobecnou cestu,
vedoucí k vzájemnému porozumění a dialogu. To je důvod, proč v roce
1100. výročí blahoslavené smrti svatého Metoděje a v tento posvátný
den chceme vyjádřit naději, že veliké odkazy a všelidské ideály svatých
bratří, bděle a nedotknutelně zachovávané ve všeobecné církvi, se pro
nás stanou vzorem pravdivé služby Hospodinu a jeho svaté církvi. Přímluvné modlitby svatých bratří Cyrila a Metoděje před Hospodinem ať
upevní naše síly na cestách Bohem přikázané služby pokoje, která nám
dává právo nazývat se Božími syny. Amen.«
Projev metropolity Filareta vyslechli věřící pozorně a odměnili jej
několikrát potleskem.
Nato dlouhotrvajícím, bouřlivým potleskem byl uvítán Otec kardinál
František Tomášek, když bylo ohlášeno, že přečte papežský list (breve). I
při čtení byl Otec kardinál často přerušován souhlasným potleskem, který neutuchal zejména po oznámení, že velehradské bazilice udělil Svatý
otec Jan Pavel II. vyznamenání Zlaté růže.
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List Svatého otce Jana Pavla II. (3)
Našemu ctihodnému bratru Augustinovi Svaté římské církve kardinálovi Casarolimu, legátu na slavnosti velehradské ke cti svatých Cyrila
a Metoděje v Československu.
Mezi mnohými slavnostmi, které se konají v rámci jedenáctistého výročí smrti svatého Metoděje, má zvláštní význam slavnost, kterou hodlají konat na Velehradě 7. července věřící v Československu. Neboť země, kterou obývají tyto dva národy, byla z valné části svědkem apoštolátu svatých Cyrila a Metoděje a přijala i poslední výdech a mrtvé tělo
staršího z obou bratří. Velehrad, Nitra, Devin jsou podle svědectví dějin
svědky jejich poslání a také života.
O této historické události se zmiňujeme v nedávném našem
okružním listě Apoštolově Slovanů těmito slovy: »Apoštolskou a misijní činnost svatých Cyrila a Metoděje, která spadá do druhé poloviny 9.
století, možno považovat za první účinnou evangelisaci Slovanů. Jednotlivá území zasáhla různou měrou, především však zahrnovala kraje v
tehdejší Velké Moravě, zvláště území metropole, jíž stál v čele jako pastýř Metoděj: totiž Moravu, Slovensko a Panonii, která byla součástí
dnešního Maďarska. Do širšího okruhu působnosti, která byla výsledkem této apoštolské horlivosti misionářů vyučených Metodějem, náležely i ostatní kmeny Slovanů západních, především těch, kteří obývali
území Čech« (4).
Tuto skutečnost máme bedlivě na zřeteli a naše srdce nás vede k tomu, abychom jasně ukázali, že máme účast na tomto slavném dni v Československu. Proto jmenujeme Tebe, pane kardinále, svým legátem na
velehradské slavnosti. Vždyť Ty zblízka znáš a sleduješ námahu Petrova
nástupce, jeho starosti i radosti, a proto můžeš výrazně představovat naši
přítomnost a velmi jasně vyjádřit naši lásku.
Dobře také víš, jak si ceníme díla soluňských bratří v evangelizaci
slovanských národů, v rozvoji jejich lidské i občanské kultury i v úsilí o
jednotu Východu, odkud pocházeli, a Západu, který je přijal za své. Prohlášení Cyrila a Metoděje za patrony Evropy spolu se svatým Benediktem pramení právě z tohoto našeho přesvědčení. »Cyril a Metoděj jsou
jakoby spojující články anebo jakýsi duchovní most mezi tradicí východní a západní. Neboť obě splývají v jedinou velkou tradici všeobecné
církve« (5).
V díle těchto obou světců se spojuje věrnost k neměnné zvěsti evangelia i péče o pole, přijímající tuto duchovní setbu. Spojení tradic Východu a Západu, lcteré je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno životem a činy svatých bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto
(3) Tamtéž, str. 6-7.
(4) JAN PAVEL II., encyklika Slavomm Aposioli, 23.
(5) Tamtéž, 27.
572

sloučením nucen vzdávat se svých vlastních duchovních a národních
hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá duchovní bohatství
vlastní tomu kterému národu.
Mimoto svatí Cyril a Metoděj svým dílem nás učí, že všechny formy
vzdělanosti, které směřují k dobru, pravdě a kráse, vyvěrají ze Zjevení a
ze světla Kristova evangelia, takže den ze dne se tyto hodnoty stále více
rozvíjejí.
Učení a památka těchto slavných apoštolů slovanských zůstává tedy
živá. Olomoucká arcidiecéze, na jejímž území se nalézá Velehrad, chlubí
se jimi jako svými patrony. Dokonce hlavní oltář katedrály je jim zasvěcen od počátku 14. století. Také teologické fakulty v Československu nesou jejich jméno. I známé ekumenické velehradské sjezdy s pravoslavnými slovanskými církvemi, které se konaly za arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, blahé paměti, byly výsledkem »školy« těchto dvou světců.
Protože je naším přáním, aby příklady doby minulé zůstaly vzorem
kterémukoli věku, pronášíme přání, aby tyto výroční slavnosti trvale se
projevovaly uchováváním a růstem pravé víry, utvrzováním a šířením
křesťanské naděje a zápalem a šířením účinné křesťanské lásky. Tak
evangelium ať ukazuje cestu k dobru člověka a lidské vzdělanosti a lidská vzdělanost ať je trvale ozařována světlem přicházejícím shůry.
Nakonec Tě, náš ctihodný bratře, prosíme, abys dobře vyložil tyto
naše pocity a myšlenky národům Československa, které nosíme v srdci a
v denních modlitbách doporučujeme Kristu Pánu, abys jim tlumočil naše
otcovské požehnání a ujistil je naší velkou láskou k nim. A této slavné
velehradské bazilice udělujeme vyznamenání Zlaté růže.
Dáno ve Vatikáně 28. června roku 1985, v sedmém roce našeho ponJan Pavel II., papež
Další průběh oslav (6)
Poté přistoupil k mikrofonu papežský legát kardinál Agostino Casaroli, který přednesl svůj projev o významu cyrilometodějské misie, první
část česky, druhou slovensky. Byl velmi vřele vítán a věřící zvláště
oceňovali, jak dobře vyslovoval češtinu i slovenštinu.
»Drazí přátelé, jak můžete slyšet, vaši dva slovanští apoštolově i učitelé nezpůsobili zázrak, alespoň u mne, abych se naučil vyslovit vaše
krásné, ale nesnadné české ř. Doufám, že se mnou bude jednáno podle
evangelia, bude odpuštěno mnoho tomu, kdo miloval mnoho ... (7). Zlatá ruža, ktorú mám česť priniesť v jeho (papežově) mene ako znak zvláštnej
úcty a lásky, bude tu pre pútnikov, ktorí prídu z rozličných slovanských
(6) Vděčně převzato z IOC č. 8/1985, str. 7. 9-10.
(7) Text promluvy kardinála Casaroliho na Velehradě jsme uveřejnili ve Studie 100-101 (IV-V/
1985), str. 280-283.
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krajin do tohto chrámu, dökazom, že je s nimi srdce a modlitba pápeža,
syna slovanského rodu.«
Hlasatel: »Jeho Eminence by chtěla vědět, jestli jste opravdu tomu rozuměli.« »Ano, ano, ano!« Hlasatel: »Je to pro něj povzbuzením a doufá, že při
1200. výročí smrti svatého Metoděje mu to půjde ještě lépe s tou řečí.«
V pondělí 8. července kardinál Casaroli navštívil Trnavu, Nitru, kde
se k němu připojil biskup Feranec, a nakonec Bratislavu, kde si prohlédl
hrad. Na hranicích se s ním rozloučil biskup Feranec.
Ihned po návratu do Říma zaslal kardinál Casaroli list kardinálu Tomáškovi:
Pane kardinále,
ihned, jakmile jsem se vrátil do Říma po návštěvě Vašich milých
zemí, znovu toužím vyjádřit Vám svoji velkou radost, kterou jsem zakoušel, když jsem se mohl účastnit jako legát Svatého otce oslav 1100.
výročí smrti svatého Metoděje, jež se konaly 7. července na Velehradě.
Prosím Vás, tlumočte to mým jménem i ostatním biskupům a ordinářům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím a všem katolíkům v Československu.
Projevy víry a nadšení, jakož i zbožná účast obrovského zástupu
věřících starších, mladších i docela mladých na slavnostních bohoslužbách v neděli ráno zanechaly ve mně dojem, jaký jsem mohl zakusit jen
zřídkakdy v životě a který zůstane navždy vrytý do mé duše. Velmi rád
bych byl prodloužil naše setkání a mrzelo mě, že jsem musel opustit Velehrad a přátele, s nimiž jsem se po příliš krátký čas podílel na radosti a
modlitbě. Rád bych je však ujistil, že moje mysl a mé srdce zůstávají s nimi. Vzdávám díky za dary víry a kultury, jichž se dostalo jejich národům
prostřednictvím díla svatých bratří Cyrila a Metoděje. Moje srdce bude
nadále patřit Vám a Vám bude patřit i moje modlitba a moje skromná
činnost ve službě církvi a Apoštolskému stolci.
Kéž nám vždy a všem žehná Pán!
S bratrskou láskou a úctou
Agostino kardinál Casaroli
*

*

*

Otevřený list katolíků z Flander adresovaný československým katolíkům u
příležitosti 1.100. výročí smrti svatého Metoděje (8)
Drazí bratři a sestry!
Před více než 1000 lety Vám Bůh seslal víru prostřednictvím svatých
Cyrila a Metoděje, apoštolů slovanských národů. Přišli k Vám s úctou a s
vědomím Boží moudrosti. S touhou v srdci, která vyzývá člověka, aby se
sjednotil v Kristu, neboť každý jednotlivec i celé národy mají právo na to,
aby se s nimi zacházelo jako s rovnými. My, křesťané z Flander - vždyť
(8) Vdččnč převzato z IOC č. 9/1985, str. 13-14.
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svatý Martin, svatý Benedikt a svatý Amandius jsou uctíváni jako průkopníci víry - se s radostí k Vašemu svátku připojujeme. Ve světě, kde
vládne duchovní leukemie, tj. jednostranný pragmatismus a konsumní
pojímání života, mohou tito světci, kteří opravdově hledali krásu a pravdu, sloužit jako příklad jak lidem z Východu, tak ze Západu. Skrze Boží
prozřetelnost, která je plná lásky a milosti, se všichni lépe poznáváme v
těchto dobách, které svou významností mohou mít vliv na budoucnost.
Víme o Vaší kalvarské cestě v posledních desetiletích a vážíme si mnohých mučedníků a svědků víry jak u Vás, tak v dalších zemích východní
Evropy, kteří zůstávají věrni a připravují nové zítřky. Jsme ve své víře posilováni vytrvalostí starých i mladých křesťanů, kteří jsou připraveni ve
své vlasti pro svou víru mnoho obětovat. Přinášíme Vám solidární pozdravy od Vašich spolubratři z Vlámská. Jsou duchovně s Vámi, modlí se
za Vás a posílají Vám i dárky. Současně chceme být i mluvčími bratří a
sester Latinské Ameriky, Filipín a dalších zemí, kteří trpí pronásledování za to, že pomáhají chudým snášet utrpení. Ať jednota a solidarita
mezi křesťany kdekoli po celém světě slouží ušlechtilé věci míru, který je
ovocem spravedlnosti a lásky.
* *

*

Byla to skutečně duchovní pouť, Velehrad naděje (9)
Co pro mne byl největší zážitek z velehradské pouti, byla živá církev.
Ty spontánní projevy života nikým nenaprogramované. Provolávání
touhy po Svatém otci, po náboženské svobodě, nadšený zpěv a modlitby
tisíců. To vše vycházelo z živé víry národa, to dědictví otců, které nám
zachoval dobrotivý Pán. Že i já jsem mohl být uprostřed tohoto živého
společenství jako součást jeho mystického Těla - svaté církve.
Na Velehrad jsem dorazil v sobotu večer. Už sama cesta byla pro mne
podivuhodným zážitkem. Šel jsem s jedním mladým knězem, který přijel
na pouť až ze Salzburgu. Setkali jsme se v polích asi 10 km od Velehradu.
On zabloudil, protože byl nucen odbočit z hlavní silnice, pro mne zase
nevyšlo, co bylo na ono odpoledne naplánováno. A tak nás dobrý Bůh ve
své prozřetelnosti svedl dohromady, abychom si navzájem pomohli. Přesto, že nedovedu mluvit německy ani žádným jiným jazykem, jsme se
jakž takž dohovořili. Měli jsme oba jeden cíl, jednu víru a velkou radost
v srdci, byli jsme si blízcí a také Pán byl tak nablízku, že čím více jsme se
blížili Velehradu, tím více jsem měl jakýsi slavnostní pocit čehosi
velikého. Potkávali jsme skupiny poutníků s usměvavými tvářemi a v
dálce před námi se ozýval zpěv. Byl stále mohutnější. Tisíce poutníků
tam zpívalo cyrilometodějský chorál Bože cos ráčil. Pak bylo jasně slyšet
potlesk a volání zástupů: »My chceme papeže! Ať žije Svatý otec! Svatý
Metoději, oroduj za nás! Dědictví otců, zachovej nám, Pane!« Objevily se
(9) Tamtéž, str. 14-15.
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osvětlené věže velehradské baziliky. Pak jsme šli kolem rozsáhlé louky
zaplněné mladými lidmi, kteří se tu chystali strávit noc. Bylo odtud slyšet
zpěv nových křesťanských písní a z přenosného amplionu se ozývaly
modlitby a přímluvy.
Očekával jsem od této pouti mnoho, ale to, co jsem spatřil na nádvoří
před bazilikou, mě naplnilo úžasem. Byli tu lidé ze všech krajů, mladí i
staří, stáli či seděli na trávníku, mnozí se ve skupinách hlasitě modlili.
Stále se také ozýval nejrůznější zpěv moderní rytmické křesťanské písně,
pak zase latinské kánony z Taizé, nejmohutnější však byly a zněly klasické písně mariánské a cyrilometodějské, to pak tisíce hrdel rozeznělo
hvězdnou noc nad Velehradem svým nadšením a vírou.
Ten úžasný pocit svobody, jako by to ani nebylo u nás, pocit svobody
dětí Božích. Proč jen, myslím si, se tak často bojíme, proč se ustrašeně
skrýváme? Když Bůh je s námi, kdo proti nám? A tam na Velehradě s námi Bůh skutečně byl, to cítili snad všichni, snad i ti, kdo tam nepřišli z
vlastní vůle. Tak celá noc plná modliteb a zpěvu byla jakousi duchovní
radostnou přípravou na velkou nedělní poutní slavnost.
Nezapomenutelným zážitkem bylo již svěží nedělní ráno se zástupy
vlídných a usměvavých tváří, jež mnohé probděly noc, a přece tak radostné a plné pohody. Na oltáři, který byl na podiu pod širým nebem, mě
zaujala kytice umně sestavená z vinných hroznu a klasů. Mše svatá v 6
hodin byla skutečně hluboce duchovní modlitbou a meditací. Již od samého jitra bylo prostranství kolem oltáře a před bazilikou zaplněno nespočetnými zástupy poutníků. A stále jich přibývalo, obsadili všechna
místa možná i nemožná, jen aby něco viděli. Ještě nikdy jsem neviděl tolik lidí pohromadě, a to lidí, kteří vědí, proč přišli a za kým jdou. Dychtivé očekávání hlavní slavnostní bohoslužby a nejvyšších církevních představitelů stále rostlo, až propuklo při jejich příchodu ve vskutku mohutné ovace a nadšené volání statisíců úst a potlesk byl tak strhující, že to
byl jakýsi všeobecný apoštolát. Působil tu nejen silný duchovní a morální vliv pánů kardinálů, Casaroliho a Tomáška, a jejich slov, ale projevoval se i jakýsi všeobecný apoštolský vliv zástupů lidu Božího, jenž
sjednocen ve víře vydával velkolepé a nezapomenutelné svědectví.
Jak úžasná byla spontánní touha lidu po pravdivosti a odmítání vší lži
a klamu, překrucování a formalismu, to se projevilo při úvodních slovech vládních představitelů projevy nesouhlasu, pískotem a voláním a
také hlasitým opravováním výroků těchto představitelů státní moci. Ale
nebyly to projevy politické reakce či nenávisti vůči nim, ale zcela přirozené a spontánní projevy lidu, který zná pravdu a touží po pravdě, a proto odmítá vše nepravdivé nebo zlovolné. Alespoň tak jsem to cítil. Byl to
naprosto přirozený projev svobody ducha, který naplnil všechny věřící,
přenášel se z jednoho na druhého, uchvacoval a dával opojný pocit sily,
jistoty a naděje ve vítězství pravdy.
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Řekl bych, že bylo přímo hmatatelně cítit přítomnost Ducha této radosti - Boha zástupů. Neboť to, co působilo zde, nebylo a nemohlo být
ani jen dílem lidským. Tak se to alespoň dotklo mého srdce. Zůstal ve
mně hluboký pocit jakoby předznamenání Království Božího, pocit radosti a svobody dítek Božích. Pocit uskutečnění slov písně Kristus vítězí,
Kristus kraluje, Kristus vládne všem.
Poutník Míla
Svatý Metoděj byl tam mezi námi (10)
Je těžké beze zbytku vylíčit a vyhodnotit tuto božíhodovou událost, v
níž Pán zjevil svou moc i přízeň našim národům skrze naše věrozvěsty
Cyrila a Metoděje. Účastnil jsem se tridua od pátku až do neděle. Chodíval jsem na Velehrad už od šesti let.
Slavnosti začaly již v pátek 5. července; v 10 hodin byla v bazilice
slavná mše svatá. Největší hodnotou a kriteriem k posouzení poutí zůstává vždy účast věřících na svatých svátostech, ta byla opravdu veliká.
Řád a kázeň věřících zůstane trvalou chválou těchto slavností. A navíc
obětavá služba duchovní správy včetně bratra kostelníka.
Horší to již bylo v sobotu. Přístupové cesty na Velehrad byly kontrolovány příslušníky VB, zapisovali si čísla aut a od mnohých žádali
občanské průkazy. Po silnici od Uherského Hradiště proudilo nejvíce
poutníků, většinou mladí lidé z Prahy, Ostravy, ze Vsetína a Valašského
Meziříčí.
V sobotu byly slouženy 4 mše svaté. Byly koncelebrované a promluvy
směřovaly k prohloubení víry. Protože bazilika po večerních bohoslužbách byla z bezpečnostních důvodů uzavřena, poutníci se v klidu a
pořádku složili kolem baziliky. Kolem 9. hodiny jeden hoch zvedl obraz
Svatého otce a ozvala se píseň Kristus vítězí... Zvedl se poutničky kříž,
za ním se seřadili chlapci a děvčata s ranci a spacími pytli a ubírali se ke
hřbitovu. Menší část poutníků v rohu prostranství se modlila růženec,
zpívali a adorovali směrem ke svatostánku. Největší skupina probděla
noc na modlitbách na travnaté louce směrem ke Starému Městu. Celou
noční adoraci si rozdělili po hodinových intervalech. Byli to poutníci z
Humenného, Prešova, Košic, Oravy, Trnavy a Bratislavy.
V neděli ráno jsem časně procházel mezi spícími skupinkami. Starší
poutníci zabaleni do dek a huňatých šátků, mladí pod akáty s kytarami
opřenými o strom. I mladé maminky se zabalenými děťátky. Noc byla
vlahá, měsíček ustupoval. Soluňští bratři byli mezi námi ...
Následovaly mše svaté v 6 a 8 hodin, při všech bylo uctívání ostatků
svatého Cyrila, jimiž kněz žehnal lid. Všichni jsme nedočkavě čekali na
příjezd zástupce Svatého otce, kardinála Casaroliho. Všichni chtěli co
nejlépe vidět na oltář. Stál jsem mezi skupinou mladých poutníků ze
(10) Tamtéž, str. 15-16.
577

Slovenska, kteří měli zdatná hrdla i pevné paže k potlesku. Začíná provolávání slávy Svatému otci: »Ať žije Svatý otec!« Otvírá se okno farní
budovy a v něm kardinál Casaroli - to již burácí celé prostranství. Dlaň
bije o dlaň, hlasy tisíců se slévají v jeden hlas věrné lásky: »Ať žije Svatý
otec, ať přijde Svatý otec!« Po tolika staletích, kdy hlas našich národů se
od Říma vzdaloval, dnes se k Římu vracel. Byl to nesmírně mohutný hlas
tolika tisíců srdcí a Svatý otec i na tu dálku ho jistě slyšel. V okně se ukázal kardinál Tomášek. »Ať žije Otec kardinál Tomášek!« Tentýž potlesk
a provolávání za jeho věrnost Svatému otci a Božímu lidu.
Podium s oltářem je zaplněné. Tuto pouť, tyto tak památné slavnosti
k 1.100. výročí smrti svatého Metoděje otvírá předseda ONV z Uherského Hradiště. »Vítám vás v našem Jihomoravském kraji na mírové manifestaci na Velehradě,« tak nějak začal. Následoval hvízdot a bouře nevole a volání: »Na pouti, na pouti, na pouti,« hvízdot neutuchal. Nepamatuji se, co ještě mluvil pan předseda ONV, v každém případě dal této
»manifestaci za mír« takový zvrat, jaký nikdo z vládních činitelů nečekal. Bouře nevole pomalu utichala po výzvě pana biskupa Vraný. Ministr
Klusák mluvil o vymoženostech, které nám za 40 let přinesl socialismus,
a o soluňských bratřích, kteří nám dali civilizaci a písmo. Nové výkřiky:
»Vieru, vieru, svaté evanjelium ... chceme náboženskou svobodu, ať přijde Svatý otec!«
Když užil slova »Metoděj«, ozývalo se »svatý Metoděj«! Pan ministr
odkládá napsaný text, tvář se mu mění, ti, kdo jsou mu nejblíže, vedou s
ním slovní potyčky, jeden z hodnostářů k němu přistupuje a povzbuzuje
ho, aby si z toho nic nedělal, ostatní koncelebrující nevědí, co si počít.
Jedna paní za mnou žalostně volá: »Nechte toho, já jsem učitelka, mám
tři děti, přijdu o zaměstnání.« A znovu bouřlivé volání: »My chceme náboženskou svobodu!« »I ta bude,« odpovídá ministr. »Jen aby,« slyším za
sebou. Pan ministr mění tón řeči, i posluchači se uklidňují. Potom usedá
a utírá si čelo. K mikrofonu přistupuje patriarcha Bílé Rusi Filaret. I on
občas sklidil potlesk.
Kardinál Casaroli měl český a slovenský projev. V úvodu uvedl, že je
tu v zastoupení Svatého otce, který by rád přijel sám, ale okolnosti mu to
nedovolují. Šla mu ta naše i slovenská řeč dost dobře. Byl stále přerušován provoláváním věrnosti Svatému otci. Závěr přenechal Otci kardinálu Tomáškovi, který oznámil poutníkům, že Svatý otec udílí velehradské
bazilice vyznamenání Zlaté růže. Nový neutuchající potlesk a bouřlivé
provolávání: »Ať žije náš Svatý otec!«
Začala slavná koncelebrovaná mše svatá, kterou česky sloužil kardinál Casaroli za asistence Otce kardinála Tomáška a ostatních českých a
slovenských ordinářů. Poutníci zpívali střídavě česky i slovensky Ejhle
oltář Hospodinův září. Opravdu dnes zářil nad všechny záře září nekonečnou. Při pozdvihování skláněly se hlavy i kolena.
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Mše svatá končí udílením požehnání ostatky svatého Cyrila. Na tribuně koncelebranti se řadí k odchodu. Hlasatel do ochraptění volá znovu a znovu: »Zůstaňte na svých místech, musíte počkat, ať se neušlapete,
nejdříve se musí vzdalovat krajní řady. Zůstaňte na svých místech.« Jen
aby nedošlo k nějakému neštěstí, myslím si. Je půl druhé po poledni,
když se dostávám i já ke svatému přijímání před vchodem do Vincentina.
Uvnitř ve mně, tam někde hluboko mi stále znělo: »Budiž jméno
Páně pochváleno! Pravice Pána mocně zasáhla ...«
A. Z.

Svědectví

T E L E G R A M KARDINÁLA A U G U S T I N A CASAROL1HO
KARDINÁLU TOMÁŠKOVI (*)

22. května byl ve Vatikáně zveřejněn text telegramu kard. Casaroliho adresovaný
pražskému arcibiskupu kard. Tomáškovi j m é n e m Jana Pavla II. Telegram je jasnou odpovědí na jiný telegram, zaslaný Svatému otci účastníky III. sjezdu hnutí PiT, v n ě m ž
účastníci mu tlumočí svou synovskou lásku a vůli věrně konat svou kněžskou službu. S
obsahem telegramu má kard. Tomášek seznámit členy uvedeného hnutí. Telegram zní:
Z pověření Svatého otce Ti dávám na vědomí, že 7. února obdržel telegram, v n ě m ž
účastníci posledního sjezdu sdružení PiT mezi jiným projevili Kristovu náměstku, Petrovu nástupci a viditelné hlavě církve svou synovskou poslušnost a lásku a zároveň potvrdili,
že chtějí věrné vykonávat svou kněžskou službu pod vedením ordinářů, pevně spojených s
Apoštolským stolcem k dobru československých věřících. Avšak podle dosud platných
předpisů, jimiž se řídí katolická kněžská sdružení a které jsou všem dobře známy, Jeho
Svatost si přeje prostřednictvím Tvé Důstojnosti poděkoval, jak to uznáš za vhodné, těm,
kdo podepsali uvedený telegram, za slova věrnosti Svatému stolci v něm vyjádřená.
Svatý otec si rovněž přeje, aby se jim připomněly m n o h é a časté projevy starostlivosti
prokazované Svatým stolcem i samotným Svatým otcem za účelem vhodného vyřešení
otázek života katolické církve v Československu. Obzvláště však žádá, aby byli jmenováni
biskupové neobsazených diecézí, aby se bohoslovci svobodné a dobře vychovávali a náležitě připravovali na kněžství, aby bylo postaráno o řeholní řády a kongregace, aby se
umožnilo vyučování náboženství pro mládež a aby se mohly svobodně vydávat a šířit katolické komentáře, akta, knihy a podobné tiskoviny s náboženským obsahem.
Všichni katoličtí věřící, jakož i všichni, kdo věří v Boha, právem a po zásluze chtějí být
upřímnými a věrnými syny a dcerami své vlasti. Při této příležitosti však Svatý otec co nejdůrazněji vyzývá ty, kdo podepsali výše zmíněný telegram, a zároveň všechny československé věřící, aby prokazovali lásku k vlasti i k církvi tím, že se budou usilovně snažit v
(*) Vděčně přejato ze samizdatového časopisu Informace o církvi (dále IOC), č. 6/1985, str. 2.
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duchu svých občanských práv o spravedlivé a rychlé řešení řečených otázek podle společných zásad o svobodě svědomí a vyznání. Jeho Svatost konečně ujišťuje všechny kněze a
věřící tohoto národa neustálými modlitbami, které za ně vysílá k Bohu.
Oznamuji Ti, čím jsem byl úředně pověřen, a zůstávám Tvůj nejoddanější
kard. Agostino Casaroli

NEDOŽITÉ NAROZENINY BISKUPA PAVLA GOJDIČE (*)

17. července jsme vzpomínali nedožitých 95. narozenin biskupa Pavla Gojdiče, »muže
zlatého srdce«, jak ho nazývali.
Pavol Gojdič se narodil 17. července 1888 v Peklanoch na východním Slovensku. Na
knčze byl vysvěcen r. 1911, biskupské svěcení obdržel 25. března 1927. 8. srpna 1940 se
stal prešovským sídelním biskupem řeckokatolického obřadu. 15. ledna 1946 byl zplnomocněn administrátorem všech katolíků východního obřadu v Československu.
Při instalaci za administrátora prešovské diecéze r. 1927 ohlásil program svého apoštolátu: »S Božou pomocou chcem byť otcom sirot, pomocníkom chudobných a tešitelom
zarmútených.« A stal se jím a vysloužil si jméno »muž zlatého srdce«.
27. dubna 1950 byl uvězněn, odsouzen k doživotnímu žaláři a vládním dekretem byla
řeckokatolická diecéze připojena pod pravomoc moskevského patriarchy. Plných deset let
strávil ve vězení a zemřel v den svých 72. narozenin, 17. července 1960.
Spoluvězeň F. Ondruška, který s ním strávil poslední čtyři měsíce, ho ve svých
vzpomínkách charakterizuje takto:
Obdivovali jsme se mu. Jeho velikost spočívala v nevýslovné tichosti, pokoře a ve skutečně dětinném poměru k Bohu. Křehká tělesná konstrukce, oči a celá tvář prozrazovaly
strašné utrpení, ale zjeho úst jsme nikdy nezaslechli ani slovíčko stížnosti. Spoluvězni i lékaři se shodovali v názoru, že trpí ukrutné bolesti. Až do konce života se cítil spojený se
svými kněžími a věřícími. S nadšením mluvíval o jednotě řeckokatolíků s římskou církví.
Slal se mučedníkem této jednoty. Při výsleších se snažili získat ho pro uznání státem vytvořeného spojení řeckokatolíků s pravoslavnými. Jednou postupovali hrozbami, jindy ho
lákali sliby, jindy ho mučili, jak to tvrdí někteří jeho spoluvězni, jindy mu pochlebovali.
Biskup Gojdič však zůstal pevný. Při jisté příležitosti se o výslechu vyjádřil takto: »Bol
by to strašný hriech proti Bohu, bola by to zrada Sv. otea, sv. cirkvi, vlastného svedomia a
veriacich, ktorí v tom čase trpěli pre vernosť tomu, čo som ja, ich biskup, učil a hlásal.«
Člověk zlatého srdce. Snad nejzřetelněji se to projevilo v posledních čtyřech měsících
jeho života, v době, kdy jeho utrpení následkem neznámé choroby dosáhlo téměř nesnesitelného stupně. Ale ani tehdy, kdy u člověka obvykle selhává každý stupeň sebekontroly,
nebylo z jeho úst slyšet stížnost na nic a na nikoho ani na dozorce.
Když jednou jeden spoluvězeň prohodil: »Ty darebáky poženeme jednou k odpovědnosti!«, biskup odvětil: »Chlapci, mne nikto v živote neublížil. Všetko utrpenie v živote, ktoré som dial snášal, som rád přijal a bolí ma iba to, že mnohí z mojich spolubratov a
veriacich trpia pre svoju vieru.«
Při jisté příležitosti spoluvězeň řekl staršímu dozorci: »Podívejte se, to je ten pan
biskup, kterého jste r. 1953 kopl, když upadl při dřepech. Mne jste zase strčil, abych ho šel
(8) Vdččnč převzato z IOC č. 9/1985, str. 13-14.
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zdvihnout« »Ja sa na vás pamatám, pán velitel, nehnevajte sa na mňa, ale ja som vtedy už
naozaj nevládal cvičit,« řekl pan biskup.
Těsně před svátkem Božského Srdce se vytvořily podmínky, aby ve vězeňské ošetřovně mohla být sloužena mše sv. Otec Vrána vyzpovídal všechny, kdo měli o to zájem, mezi
n i m i i biskupa Gojdiče. Sv. přijímání přinesl nejprve Otci biskupovi. Tehdy ještě nikdo netušil, že to mělo být jeho poslední.
V následujících dnech nevýslovně trpěl a v rozhovorech s nejbližšími se netížil s
vnitřním rozporem mezi svobodou a korunou mučedníka. Právě po svátku Božského
Srdce přišel k němu lékař a s velkou úctou ho oslovil: »Excelence, v nejbližších dnech jdete domů.« Po několika dnech se Otec biskup vyslovil: »Neviem, či by bolo vhodné zameniť krásnu korunu mučenícku za 2-3 roky života na slobodě. Nechám to na milého Pána
Boha. Nech rozhodne On.«
Jednou dopoledne mě Otec biskup prosil, abychom ho vyvezli na dvůr, kde se procházeli nemocní vězni: »Chcel by som svojim drahým veriacim daí ešte raz požehnanie.« Sotva jsme zastavili na místě, jež nám sám určil, ihned přicházela skupina vězňů. Mezi nimi
byl i prešovský řeckokatolický světící biskup Hopko. Nemocný se trochu nadzvedl, rukou
udělal znamení kříže a jeho rty šeptaly tiché požehnáni. Hned potom nás s úsměvem
požádal, abychom ho zavezli zpět.
Znovu přešlo několik dní. Jednou večer mi Otec biskup zakýval a pošeptal mi: »Nepohorši sa, že sa bojím smrti, bál sa jej aj sám Pán Ježiš, a On bol Boh. Ja som iba člověk, i
keď biskup.«
Poslední chvíle přišla zcela nečekaně. Otec biskup ji uvítal s úsměvem na tváři. Plný
radosti zvolal: »Tak teraz už bude všetko dobré.« Společně jsme se modlili za umíriylclho.
Vydechl naposled. Bylo osm minut po půlnoci, neděle 17. července 1960.
Všichni, kdo v posledních měsících přišli s Otcem biskupem do styku, jednomyslně
konstatovali: »Jak velký je náš Bůh, jak veliké porozumění má pro naše slabosti a naivnosti...« Otec biskup se totiž modlíval, aby ho Pán Bůh odvolal v ten den, kdy přišel na svět.
Ještě tu noc se na ošetřovně sloužila za biskupa Gojdiče první zádušní mše svatá.

CÍRKEV A REŽIM

Další informace o zásahu proti katolickému

samizdatu

(1)

Jak jsme oznámili v č. 5/1985, bylo 11. dubna 1985 po domovních prohlídkách zadrženo v Čechách a na Moravě šest katolíků. Po výsleších byli tři z nich propuštěni za čtyři
dny: Michal Holeček a Květoslava Kuželová, oba z Prahy, a P. Radim Hložánka z Petřvaldu u Ostravy. Další tři pak byli propuštěni po 5-6 týdnech: Ing. Václav Dvořák (15. května), Adolf Rázek (20. května) a RNDr. Vladimír Fučík CSc (22. května). Všichni byli obviněni z maření dozoru nad církvemi - § 178 tr. z.
V této souvislosti zahájila Bezpečnost v rozsáhlé míře výslechy dalších lidí v roli možných svědků, v několika případech rovněž po domovních prohlídkách. Zatím je známo kolem 40 jmen katolíků takto zavolaných k výslechům, a to z Prahy (mj. teologové Dr. Josef
Zvěřina a Dr. Oto Mádr), z Hradce Králové a okolí, Ostravy, Olomouce, Brna aj.
Pokud jde o věci zabavené při prohlídkách, soudí se, že do rukou policie padlo asi 10
psacích a 10 rozmnožovacích strojů, kromě toho hotové tisky, zásoby papíru apod.
(8) Vdččnč převzato z IOC č. 9/1985, str. 13-14.
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Podle dostupných zpráv se chovali naši lidé při výsleších dobře. Neuznávali povinnost
vypovídat v tomto případě, kdy nejde o skutečné porušení zákona. Kromě toho jim zakazuje jejích křesťanské svědomí komukoli a čemukoli nespravedlivě ubližovat i jen sdělením pravdy. Naproti tomu vyslýchaní poukazovali na to, že kdyby byla normálně k dostání náboženská literatura, nemuseli by šiji katolíci s obtížemi a s rizikem opatřovat sami. Tím obrátili ostři obvinění na správnou adresu: na státní administrativu, která proti
mezinárodním závazkům a vlastním zákonům potlačuje práva svých věncích občanů.
Potěšitelné je, že se katolický lid povětšině nejen nenechal zastrašit policejním násilím, ale dává najevo vůli uplatnit právo na svůj tisk, a to tisk nezpolitizovaný a nezfalšovaný. Všemi způsoby, které jsou po ruce.
Je známo, že např. i v Sovětském svazu čas od času odhalí policie tajné náboženské
tiskárny a dá zavřít několik lidí na léta do vězení, ale vždycky se najdou jiní, aby pomocí
nově sestavených strojů utišovali hlad svých bližních. Na své odsouzené členy je jejich
společenství hrdé a je jim vděčné.
Františkánské komunity opět středem pozornosti StB (2)
Dne 5. června byly Státní bezpečností v časných ranních hodinách přepadeny tyto
františkánské komunity:
Dvě komunity v Košicích, prohledány byty, odňaty liturgické knihy a věci sloužící bohoslužbě. Do vazby byl vzat br. Bystrik Janík.
Téhož dne a v témže čase dvě komunity v Popradě.
Františkánská komunita v Praze-Kunraticích, Mašatova 8, zažila přepadení takto: Kolem 6.30 hod. se dostavili čtyři muži v civilu a představili se jako členové Státní bezpečnosti z Popradu. Vedl je kapitán Zásada. S nimi přišli dva členové SNB v uniformách, dva
fotografové a jedna nezúčastněná osoba, celkem tedy devět lidí.
Prohlídka trvala do poledne. Byly odňaty tyto věci: Misál ke mši svaté a krabička s velkými hostiemi. Pan kapitán je s úšklebkem nabízel ostatním: »Vezměte si, chutnají
dobře?« Dále byla odňata soška svatého Františka a řeholní roucha. S podobným úšklebkem srovnával náš hábit s rouchem sošky. Byly zabaveny knihy k liturgickým hodinkám,
knihy vydané Křesťanskou akademií a spisy týkající se františkánského způsobu života.
Osoby i věci byly vyfotografovány i na barevný materiál.
Jeden z našich zaslechl: »Škoda, že jsme nenašli kalich!«
Po obědě byli dva hrntn a dvi sestry odvezeni k výslechům na policejní stanici v Praze 4, ul.
Novodvorská. Výslech trval u každého hodinu až dvě hodiny. Potom byli propuštěni.
Toto bylo již druhé přepadení františkánské komunity v Kunraticích za dva roky.
Bratři a sestry svatého Františka úpěnlivě prosí: »Začněte se znovu za nás modlit a intervenovat u pana presidenta a vlády. To je jediná a vydatná pomoc. Jestliže se odsuzuje
diskriminace černochů a bojuje se za jejich práva, uznáte, že my, řeholníci v ČSSR, patříme mezi ty nejubožejší a nejvíc diskriminované černochy ve světě.
Vždyť už od r. 1950, kdy byly 14. dubna v noci přepadeny a vyloupeny naše kláštery a
bratři a sestry řeholních řádů byli odvlečeni do vězení a do pracovních táborů, se tento
zločin genocidy na nás neustále páchá. Vždyť už trvá plných 35 let. Jsme lidé zbavení těch
nejzákladnějších lidských práv ...«
Bratislavský soud o pašováni náboženské literatury (3)
Odvolací soud v Bratislavě snížil 13. června o 4 měsíce tresty, vynesené 21. března obvodním soudem v Bratislavě nad Alojzem Gabajem, Tomášem Koncem a Bronislavem
(2) Tamtéž, str. 11.
(3) Tamtéž, str. 13.
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Borovským. Byli zatčeni v prosinci 1983 na československo-polských hranicích, protože se
snažili přenést do ČSSR náboženskou literaturu. Nejprve byli obviněni pro nelegální překročení státních hranic, pak pašování a konečně byli souzeni podle § 124 tr.z. o porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou. Zboži bylo ohodnoceno na 29-35 tisíc korun. Protože obvinění strávili už potřebné měsíce ve vyšetřovací vazbě, byli propuštěni na
svobodu. Oba vysokoškoláci byli už dříve pro trestní stíhání vyloučeni ze studia na vysoké
škole, a protože předtím měli odklad, museli nyní ihned nastoupit vojenskou službu.
Zajímavý byl výrok předsedy odvolávacího soudu na námitky obhájců, že neexistuje
zákon, který by zakazoval dovoz náboženských knih nebo svatých obrázků ze zahraničí.
Prohlásil: »Tovar ako tovar,« af už jde o digitálky nebo knihy s náboženskou tématikou.
Zvláštní názor od kvalifikovaného soudce odvolacího soudu! A právě v době konání symposia o lidských právech!
Kněz Matěj Németh odsouzen
Okresní soud v Rožňavě odsoudil v hlavním líčení, konaném ve dnech 13. a 14. května 1985 katolického kněze M. Németha pro přípravu k tr. činu pobuřování (§100 odsl. 1
tr. z.) k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na dva roky
a k vedlejšímu trestu zákazu výkonu povolání na jeden rok. Rozsudek dosud nenabyl
právní moci.
Údajného trestného činu se měl dopustit tím, že jako farář v Lipovníku shromažďoval
větší množství samizdatové náboženské literatury a měl prý v úmyslu ji rozšiřovat.
4. června 1985
Sdělení VONS č. 452
Zpráva o výslechu - první zkušenost mladé lékařky (4)
»V souladu s ústavou a zákony našeho státu budeme i nadále zaručovat svobodu náboženství a jeho vyznávání« (z novoročního dopisu presidenta ČSSR Gustáva Husáka kardinálu Tomáškovi v r. 1985).
6. dubna 1985 jsem byla pokřtěna.
22. dubna mše svatá.
24. dubna - cosi, co nebylo ani »vysvětlení«, ani »svědecká výpověď«, ani »výpověď«.
Vyndal něco z náprsní kapsy, ukázal mi to a řekl: »Pojedete se mnou.« Dřívější moje
neuvěřitelná představa o téhle chvíli se stala skutečností. Pryč s pocity dobrodružství a
hrdinství.
»Proč a kam?«
»To se dovíte.«
»Dobře.«
Jsem omluvena na zbytek pracovní směny. Reakci spolupracovníků (snad rozpaky,
překvapeni") nemám čas sledovat. Jdeme po chodbě ven.
»To voní oběd, přijdete o něj.«
Mlčím a mlčím celou cestu autem do krajského města. Jsou tři. Napadají mě dvě věci,
připomínám si Mt 10,19-20 a mši svatou z 22. dubna. Modlím se, strach se mísí se zvědavostí a zvláštním pocitem chvíle, kdy člověk stojí před rozhodnutím, na jakou stranu věci
se postaví, když dříve on i ostatní jen tak žil, bez odpovědnosti, bez možnosti ukázat se jako člověk.
Budova svou mohutností a vybavením zastíní několikrát budovu mého pracoviště.
»Kde jste byla včera večer?«
Neodpovídám. Jsou zde tři.
(8) Vdččnč převzato z IOC č. 9/1985, str. 13-14.
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»Víte přece, proč jste tady, ne?«
»Nevím.«
»Neříkejte.«
A pak se dovídám důvod.
»Znáte V. H.? Odkdy? Proč? Jak často? S kým ještě? Jména. Vzpomínejte; my víme
všechno; my máme čas ...«
»Proč věříte? Co vám dává náboženství? Jak je možné, že s vaším vzděláním chodíte
dnes do kostela?«
První píše na stroji takzvaný protokol. Druhý vede »výslech«. Mám sklon mu věřit a
hledat u něho pochopení! Třetí, žoviální, dělá poklony, usmívá se, nechápe: »Škoda, že
jsme o vás nevěděli před rokem, nebyla byste dnes taková. Přesvědčit se nedáte?« ...
»Nemám strach ze smrti.«
»To bych vám dokázal, že ho budete mít.« Věřím tomu.
»Co byste dělala, kdybych teď tady na vás vytáhl pistoli a namířil na vás?« A napodobuje situaci.
Přicházejí další, pobudou a odejdou. Jeden: »My víme, že jste byla ve styku s XY ...
Lžete ... Máme o tom výpověď.«
»To mi musíte ukázat napsané, jinak se s vámi nebudu bavit.«
Odešel. Nevrátil se.
Jiný: »To kdybychom věděli o vašich názorech, nevystudovala byste. Musela jste se
přece učit marxismus-leninismus, dělat zkoušky. Za kolik?«
»Za jedna.«
Můj názor na marxismus-leninismus?
»Nesouhlasím s některými myšlenkami, např. s revolucí. Jsem idealistka, věřící. Dnes
je tolik násilí u nás.«
»Jděte, to se vám zdá.«
»Nelíbí se mi ekonomika u nás, zdražování, nedostatečné zásobování. Sami snad znáte německé katalogy o stavu zásobování a cen?«
»To víte, muž aby se zbláznil, když vidí ty všechny věci do dílny, za takové ceny.«
Následuje podrobný výslech o činnosti V. H. Jména, jména. Odmítám »udávat«.
Poučení o § 100 odst. 1 trestního zákona je neúplné (jen sobě a příbuzným kdyby uškodil,
jde-íi o trestný čin).
Velká chyba byla, že jsem neznala svá práva pro tyto případy. Jinak bych nestrávila u
těchto pánů pět hodin, ale pět minut. Řekla bych jim jen jednu větu.
»Chcete něco k jídlu, k piti, kouřit? Proč se nevdáte, chodíte tancovat, jak léčíte Tvá víra tě uzdraví - máte na zdi v ordinaci kříž - mluvíte o víře s nemocnými a spolupracovníky? Nedáte se přesvědčit? Víte o životě kněží, že mají plno peněz, lžou, mají hospodyně?« ...
»Snad nejsem jediná z vysokoškoláků věřící?«
»Nejste. Kdo další?« ...
»Co dělá V. H. špatného, protizákonného? Vše, co dělá, je v náplni jeho práce; je přece u nás náboženská svoboda. Vážím si ho, budu se s ním dále stýkat. Víry se nikdy nevzdám a všechny lidi kolem sebe budu k ní přivádět.«
Vše je zaprotokolováno. »Mohu toto přeškrtnout?« »Ne, co jste jednou řekla,
to platí.« »Dobře,« podepisuji. »Chci opis protokolu.« »Ten nedáváme. Jistě se teď půjdete pomodlit do kostela. Říci o tomhle výslechu?« »Jistě. Půjdu.« »Na shledanou.«
Mlčím.
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LITERATURA PŘED SOUDEM
Soudněznalecký

posudek v trestně věci dle §§ 8/1, 112 Trestního zákona
tr. čin poškozováni zájmu republiky v cizině

-

Československá Akademie věd
Ústav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu
Bmo, Mendlovo náměstí 19
18. ledna 1985
Vyjádření k textům Ivy Kotrlé a Zdeňka Rotrekla
a) Iva Kotrlá: Odchyt andělů
b) Zdeněk Rotrekl: Basic Czech
c) Iva Kotrlá: Února
d) Iva Kotrlá: Více než 13 řádky o:
e) Iva Kotrlá: A.E.I.O.U.
J) Iva Kotrlá: Tabulky trusu
Uvedené texty je možno z ideového hlediska posuzovat z několika rovin. Zaměřuji se
pouze na to, jakým způsobem se v nich projevují a jakou funkci v nich plni motivy související s náboženským textem.
ad a) Uvedená novela je uvedena citátem z katolického básníka Jakuba Demla a dedikována »památce Otce Adolfa Kajpra umučeného 17. 9. 1959 v Leopoldově«. Ten je v
textu zmíněn dále na s. 189 (pohřeb na Vyšehradě po 10 letech). Diy je zasazen do podzimu 1968. Události jou hodnoceny očima těch, kteří dané řešení naší vnitropolitické krize
zásadně odmítají.
Katolické přesvědčení autorky se promítá v textu především v těchto vzájemně se
prolínajících rovinách:
1) V rovině historicko-politických a společenských úvah, které tlumočí především
stařík Vincenc Bláha, bývalý jáhen, který připravuje založení mnišského řádu, nyní zaměstnanec sběrny, a bývalý profesor reálky, jezuita, který po smrti místního faráře vykonává kněžský úřad v městečku. Je to např. myšlenka o církvi, která je nejblíže skutečnému
životu (s. 88-89), nebo úvaha nad citátem z evangelia s praktickými společenskými konsekvencemi (s. 109-110). Často jde přímo o fantastické konstrukce, jako např. úvaha o
tom, že Jan Žižka z Trocnova byl tureckým agentem a byl manipulován z vnějšku (s. 356357). Naši krajinu ostatně »ďábel použil jako odkladní prostor« (s. 12).
2) V příběhu kolem »zázračného pramene«, který je zmíněn v kontextu dalších »zázraků« (turínské plátno, socha sv. Anežky v Nagasaki, qevení P. Marie sv. Kateřině Labouré, zázračná medailka). Zde rovněž text přechází až k fantasmagoriím (okresní tajemník strany si umyl v pramenu oči a uzdravil se, po smrti faráře Stanislava z pramene lekla 3 dny zkrvavená voda ap.).
3) V osobních osudech postav novely, které pokud jsou věřící, mohou i chybovat,
žijí však v neustálém pronásledování, mnohdy v bídných poměrech, ale jsou morálně čistí,
pokud nejsou věřící, nežijí spořádaně a mají pokřivený morální profil. Životní osudy
věřících jsou zobrazovány tak, že zpravidla jde o lidi postižené, až mučedníky, ať už je to
zmíněný stařík Bláha, který byl postižen za to, že se kdysi staral o Pražské jezulátko,
ošetřuje nyní obětavě nemocnou a invalidní Marušku, nebo farář Stanislav, který byl údajně u pramene zabit, nebo jedna z hlavních postav, inženýr, který přijíždí do městečka a
který byl kvůli svému přesvědčení u PTP, nebo i v obecné rovině (»na Slovensku oddělali
spoustu řeholníků« - s. 189).
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ad b, č) Úvodem poznamenávám, že se jedná o veršované texty, u nichž je analýza
světonázorového obsahu a přesné určení významu vždy složitější než u prózy. Přesto je
možno říci, že se v těchto textech rovněž projevuje křesťanský světový názor autorů především ve způsobu užití náboženských motivů.
ad b) Text má osobitý tvar, náb. motiv je zde mj. na s. 12, 13, 54 či tendenční připomínka 50. let na s. 22-23.
ad c) Náb. motivy se objevují na s. 12, 18 (obraz boha jako zahradníka, kterého nespatříme, protože ničíme »zahrady«). Strany 31, 44, 46, 62, 66, 85. Báseň evokuje apokalyptické obrazy zmatku, či na s. 92 věčnost křesťanské víry a pomíjivost našeho společenského zřízení.
ad d) Glosy se dotýkají náb. problematiky např. v poznámce k Živé abecedě, kde se
náhle připomíná v souvislosti s ptáčkem svatováclavská orlice nebo kříže na pavoukovi a
sanitce, nebo když nad knihou Ohrožená příroda autorka poznamenává, »že vedoucí činitelé vědecky a ateisticky řízené společnosti meditovat ani nesmějí«, má mj. na mysli, že z
hlediska vědeckého světového názoru si s ekologickými problémy společnost poradit nedovede. Židovská ročenka je zase příležitostí k útoku na CM kalendář v souvislosti s tím,
že Židovská ročenka na rozdíl od CM kalendáře nepřipomíná žádná společenská výročí.
Autorka propaguje Horváthovu knihu Století ryb ...jako moderní katolickou prózu, chválí
článek J. Kebrleho v Duchovním pastýři jako příklad skutečně vědeckého přístupu k výzkumu křestních a rodných jmen proti našim vědeckým publikacím.
ad e,J) Povídky A.E.l.O.U. ani verše Tabulky trusu I, II, neobsahují motivy, které by
byly otevřeně ovlivněny náboženským světonázorem.
Shrnují: Náboženský (křesťanský) světový názor přispívá především v textu Ivy Kotrlé
Odchyt andělů k nábožensky deformovanému pohledu na společenskou skutečnost, ke
zkreslování historických souvislostí i politické situace. Svět, v němž žijeme, je zobrazen jako nejistota, nezakotvení, bezútěšný totalitní systém. Skutečnou jistotou, zakotvením a
oporou je podle textů křesťanská víra a církev.
PhDr. Jan Zouhar CSc.
* *

*

Obžaloba
1 T 167/85
Okresní prokuratura
v Hodoníně Pv 124/85

Okresnímu soudu
v Hodoníně

Hodonín, 4. 3. 1985
Razítko:
Okresní soud v Hodoníně
došlo: 16.3.1985
OBŽALOUA

Okresní prokurátor v Hodoníně podává obžalobu na obviněné
1) ing, Petra Kozánka, nar. 8. 5. 1949 v Kyjově, okr. Hodonín, technického pracovníka KOVO Bzenec, trvale bytem: Kyjov, Palackého č. 196, okr. Hodonín,
2) Zdeňka Kotrlého, nar. 21. 6. 1945 v Brně, invalidního důchodce, trvale bytem
Brno, Elišky Máchové č. 35,
že obviněný ing. Petr Kozánek se dne 24.9. 1984 pokusil vyvézt z ČSSR do Rakouska
literární publikace tzv. »Edice Petlice« a jiné samizdaty, které mu předal obviněný Zdeněk
Kotrlý s tím, aby tyto písemnosti odeslal z Rakouska na adresu čs. emigranta Alexandra
Tomského do Anglie, jehož adresu mu rovněž předal, přičemž uvedené písemnosti jsou
svým obsahem schopny poškodil zájmy republiky v cizině,
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tedy jako českoslovenští občané poškodili zájmy republiky tím, že se pokusili umožnit
rozšíření v cizině nepravdivých zpráv o poměrech v republice, o jejím mezinárodním
postavení,
čímž spáchali pokus k trestnému činu poškozování zájmů republiky v cizině podle § 8
odst. 1 k § 112 tr. zákona.
Navrhuji u hlavního líčení:
1) předvolat k hlavnímu líčení svědky Jindřišku Kozánkovou č. 1. 102-104, Emila
Horčičku č. 1. 115-117, Ivanku Kotrlou č. 1. 118-121 a Zdeňku Kotrlou, nar. 5. 2. 1905;
2) dle §§ 212, 213 tr. ř. číst usnesení č. 1. 2, 17, 26, 38^1, dokumentaci č. 1. 149-171,
opis RT č. 1. 183-187, hodnocení obviněných č. 1. 192-197.

ODŮVODNĚNI

Obviněný ing. Petr Kozánek přijel dne 24. 9.1984 se svou manželkou na hraniční přechod Mikulov, okr. Břeclav, s úmyslem vycestovat do Rakouska na platné cestovní doklady - pasy. Pří celním odbavování byly v jeho věcech nalezeny literární publikace tzv.
»Edice Petlice«. Stejně tak adresy na různé osoby v zahraničí. Jednalo se o knihy: Basic
Czech - Zdeněk Rotrekl, Odchyt andělů - Iva Kotrlá, Února - Iva Kotrlá a samizdaty
Více než 13 řádky o, A.E.I.O.U. - Iva Kotrlá a Tabulky trusu - Iva Kotrlá. Petr Kozánek
doznal, že tyto publikace a písemnosti mu předal Zdeněk Kotrlý se žádostí, aby je po příjezdu do Rakouska odtud odeslal na adresu Alexandra Tomského, 15 Broxholm Rd. West
Norwod, London S.E. 27, kterou mu spolu s těmito písemnostmi dne 18. 9. 1984 při návštěvě u něho v bytě předal.
Obviněný ing. Petr Kozánek uvedl, že s rodinou Kotrlých se začal stýkat v r. 1971, obě
rodiny se nepravidelně navštěvovaly a jelikož jsou obě rodiny silně nábožensky založeny,
přivážel mu obviněný Zdeněk Kotrlý na přečtení různé náboženské publikace. Přivezl
však i nelegálně rozšiřované literární práce L. Vaculíka, P. Kohouta a dalších. Tyto materiály, neboť se netýkaly náboženské tématiky, obviněného nezíyímaly, nečetl je a ani dále
nerozšiřoval. K samotným publikacím, které měl v úmyslu vyvézt do Rakouska, uvedl, že
obsah těchto písemností neměl být nijak závadný a o nezávadnosti byl ujištěn i obviněným
Zdeňkem Kotrlým. K důvodům, pro které se obviněný rozhodl uvedené literární práce na
žádost obv. Zdeňka Kotrlého do Rakouska vyvézt a odtud je pak odeslat do Anglie, uvedl,
že to bylo proto, aby pomohl rodině obviněného Zdeňka Kotrlého, neboť se domníval, že
za tyto materiály bude I. Kotrlá finančně honorována a z těchto prostředků pak bude krýt
potřeby jejich početné rodiny. Vzhledem k výpovědi obviněného ing. Petra Kozánka bylo
vypracováno odborné vyjádření, zda písemnosti, které měl obviněný vyvézt, jsou schopny
poškodit zájmy republiky v cizině ve smyslu § 112 tr. zákona. Z odborného vyjádření Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV v Brně vyplynulo, že
vyvážené dokumenty zkreslují historické souvislosti, svět, ve kterém žijeme, je zobrazen
jako nejistota, bezútěšný totalitní systém a že jsou tedy schopny svým obsahem poškodil
zájmy republiky v cizině.
Obviněný Zdeněk Kotrlý tedy požádal obv. ing. Petra Kozánka o vyvezení výše uvedených materiálů z důvodu jejich odeslání z Rakouska na adresu Alex. Tomského a je zřejmé, že tyto materiály byly určeny k uveřejnění v zahraničí, neboť čs. emigrant Alex.
Tomský rediguje v Anglii novou filozofickou a literární revui křesťansko-demokratického
zaměření, nazvanou »Rozmluvy«, která vychází v Londýně. Zde publikuje různé protičeskoslovenské a antikomunistický zaměřené materiály v různých tiskovinách ideodiverzního charakteru.
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Obviněný ing. Petr Kozánek se ke svému protizákonnému jednání doznal, snažil se
objasnit všechny okolnosti, které mu byly známy. Na svoji obhajobu uvedl, že souhlasil s
vyvezením předmětných písemností do Rakouska a jejich odesláním do Anglie pouze
proto, že byl ujištěn obv. Zdeňkem Kotrlým, že tyto jsou nezávadné a nemůže být za
jejich vyvezení nijak postižen, a uvedl též, že obsah písemností neznal. Věděl však, že
Ivanka Kolrlá publikuje pouze v zahraničí, znal okruh lidí, se kterými se rodina stýká, a
hlavně okolnosti využití jeho cesty do zahraničí k nelegálnímu vyvezení těchto materiálů
a nikoliv odeslání matriálů běžně poštou z ČSSR svědčily o tom, že obsah písemností je v
rozporu s platnými zákony naší republiky.
Obviněný Zdeněk Kotrlý se k věci samé nijak nevyjádřil, jak však vyplývá z výpovědi
obv. ing. Petra Kozánka, je zřejmé, že Zdeněk Kotrlý znal obsah publikací a písemností,
žádal obv. ing. Petra Kozánka o jejich vyvezení do Rakouska, přičemž ho ubezpečoval o
jejich nezávadnosti. Uvedené skutečnosti potvrzují svými výpověďmi J. Kozánková, E.
Horčička, Fr. Malík, dále odborné vyjádření Ústavu pro výzkum společenského vědomí a
vědeckého ateismu ČSAV v Brně.
Obvinění ing. Petr Kozánek a Zdeněk Kotrlý naplnili tedy po všech stránkách skutkovou podstatu pokusu tr. činu poškozování zájmů republiky v cizině podle §§8/1,112 tr. zákona. Jako českoslovenští státní občané se pokusili poškodit tyto zájmy rozšiřováním nepravdivých zpráv o poměrech v republice a to i zkreslováním historických souvislostí a politické situace. V tom tkví i vysoká společenská nebezpečnost jejich jednání.
Obv. ing. Petr Kozánek pochází z rodiny státního notáře, vystudoval VŠE v Praze a
pracoval jako samostatný finanční referent n. p. KOVO Bzenec. Posudkem zaměstnavatele je hodnocen kladně, pracovní úkoly si svědomitě plní. Politicky je organizován v Československé straně lidové, je silně nábožensky založen. V místě bydliště požívá též dobré
pověsti, veřejného života se nezúčastňuje. Soudně trestán nebyl.
Obv. Zdeněk Kotrlý pochází z rodiny technického úředníka. Vyučil se zedníkem, poté
absolvoval večerní školu pro pracující. Do r. 1982, kdy přešel do invalidního důchodu,
pracoval jako strojník v n. p. Lachema Brno. Z místa bydliště je hodnocen jako osoba,
která se nikterak neprojevuje, veřejného života se nezúčastňoval. Soudně trestán nebyl.
Za správnost vyhotovení:
podpis nečitelný

Okresní prokurátor:
JUDr. Jaroslav Obdržálek, v.r.

Razítko: Okresní prokuratura Hodonín
* * *

Započetí hlavního líčení v trestní věci proti Petru Kozánkovi a Zdeňkovi Kotrlému
Dne 19. června 1985 bylo u okresního soudu v Hodoníně započato hlavní líčení v
trestní věci proti ing. Petrovi Kozánkovi a Zdeňkovi Kotrlému, kteří jsou obžalováni z pokusu poškozování zájmů republiky v cizině - viz naše sdělení č. 329, 346 a 454, kde jsme
omylem uvedli, že hlavní líčení je nařízeno na 19. července. Předseda senátu JUDr. Jaroslav Klas hlavní líčení odročil, aby mohl vyhovět návrhu Zdeňka Kotrlého na slyšení
soudního znalce, PhDr. Jana Zouhara. Znalec ve svém posudku nehodnotil totiž jen texty, které měly být převezeny do Rakouska, ale i texty, nalezené při domovní prohlídce v
bytě Ivy Kotrlé. Prokurátor JUDr. Jaroslav Obdržálek se k tomuto návrhu připojil. Hlavní
líčení bude pokračovat 2. července ve 12.30 v budově hodonínského soudu. Při dosavadním průběhu líčení nebyla veřejnost nijak omezována.
24. června 1985
Sdělení VONS č. 457
* *
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Petr Kozánek a Zdeněk Kotrlý odsouzeni
Dne 2. července 1985 se konalo u okresního soudu v Hodoníně II stání hlavního
Učeni proti obžalovaným ing. Petru Kozánkovi a Zdeňku Kotrlému v trestní véci dle § 112
tr. zák. Soudnímu senátu předsedal opět JUDr. Jaroslav Klas, jinak na základě stížnosti
Zdeňka Kotrlého z předchozího líčení, že u soudu není používána jako úřední jazyk čeština, došlo k výměně prokurátora. Hlavní líčení bylo zahojeno svědeckou výpovědi PhDr,
Jana Zouhara CSc, vědeckého pracovníka ČSAV. Nejprve bylo zijštěno, že PhDr. Jan
Zouhar není soudním znalcem, přesto soud jeho posudek na literární texty Ivy Kotrlé
respektoval. Vědecký pracovník z ústavu pro výzkum společenského vědomí a ateismu v
Brně zdůraznil, že poezie Ivy Kotrlé »evokuje apokalyptické obrazy zmatku, věčnost křesťanské víry a pomíjivost našeho společenského zřízení«, čímž je schopna nepříznivě
ovlivňovat myšlení zvláště československé emigrace v zahraničí. Připustil, že některé její
básně i povídky by bylo možné tisknout i v ČSSR, ale poukázal na skutečnost, že ideodiverzní centrály v zahraničí mohou literární texty Ivy Kotrlé z politických důvodů zneužívat. Na přímý dotaz soudu upřesnil navíc svůj písemný posudek v tom smyslu, že mu jako
vědeckému pracovníku ČSAV nejvíce vadilo zkreslování historických skutečností z doby
nedávno minulé, a to především v románu Ivy Kotrlé Odchyt andělů, který je situován časově do října roku 1968. Zvláště vyzdvihl nepravdivé tvrzení Ivy Kotrlé v tomto literárním
textu, že »Sovětská armáda při svém vstupu do Československa v roce 1968 zabírala pro
své účely i civilní objekty«. Toto tvrzení Ivy Kotrlé v románě označil za překrucování historických skutečností, a tedy i za schopné poškodit zi\jmy ČSSR v zahraničí. Obhájce
JUDr. Jiří Machourek se svědka dotázal, zdaje tento konkrétně vyslovený názor na zkreslování historických skutečností v románu na období roku 1968 i názor ČSAV, kde vědecky pracuje. Prokurátor požádal soud, aby tuto otázku obhájce označil za nepřípustnou.
Soudní senát však otázku za nepřípustnou nepovažoval a na další dotaz obhi\jce vědecký
pracovník ČSAV PhDr. Jan Zouhar připustil, že tento názor ČSAV nezastává a že jo to jeho subjektivní dojem z roku 1968.
Okresní prokurátor v Hodoníně potom zdůraznil vinu obou obžalovaných a vysokou
společenskou nebezpečnost jejich pokusu vyvézt literární texty Ivy Kotrlé do Rakouska o
žádal jejich potrestání i za tento pokus v polovině trestní sazby, jež činí Iři léta vězení. Obhajoba zdůraznila fakt, že obžaloba nepředložila soudu soudněznalecký posudek literárních textů Ivy Kotrlé, ale pouze hodnocení těchto křesťansky motivovaných textů vědeckým pracovníkem z ústavu ateismu, který je hodnotil z hlediska oficiální státní materialistické doktríny a tedy zákonitě nepříznivě. A to by nemělo zavdat příčinu k soudně
trestnímu postihu dle Ústavy ČSSR, která zaručuje každému občanu svobodu vyznání a
svědomí. Obžalovaný ing. Petr Kozánek potom ve svém posledním slově poukázal na skutečnost, že literární texty pří své cestě do Rakouska v autě nijak neukrýval, měl je v neuzavřené příruční tašce a vůbec si nebyl vědom, že by se dopouštěl trestného činu. Ivu
Kotrlou zná z gymnasia jako svou věřící spolužačku, sám se rovněž považuje za věřícího
katolického křesťana a zároveň občana své republiky, pro jejíž blaho doposud svědomitě
pracoval. Nemohl předpokládat, že by literární texty věřící matky pěti dětí mohly poškozovat zájmy republiky v zahraničí, a je tedy nevinen. Obžalovaný Zdeněk Kortlý odmítl
před soudem vypovídat, v posledním slově jen poukázal na omyly, jichž se StB při přípravě tohoto procesu od počátku dopouštěla, a zdůraznil, že se k žádné vině nepřiznal a přiznat nemíní, neboť se žádného trestného činu nedopustil.
Soud potom rozhodl o vině obou obžalovaných, kteří se pokusem vyvézt literární texty Ivy
Kotrlé dopustili ve smyslu § 112 poškozování zájmů republiky v zahraničí a odsoudil je oba na
10 měsíců odnětí svobody s odkladem trestu na zkušební dobu 2 let. Oba obžalovaní se okamžitě odvolali, prokurátor byl s výší uděleného trestu srozuměn a odvolání nepodal.
* *

*
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Odvolací řízení v trestní věcí proti Petru Kozánkovi a Zdeňkovi Kotríému
Senát krajského soudu v Brně za předsednictví JUDr. Jaromíra Papírníka projedná ve
veřejném zasedání, které se bude konat dne 6. září 1985 v jedenáct hodin ve třetím patře
soudní budovy v Rooseveltové ulici v Brně, odvolání proti rozsudku okresního soudu v
Hodoníně ze dne 2. července 1985. Tímto rozsudkem byli ing. Petr Kozánek a Zdeněk
Kotrlý uznáni vinnými trestným činem pokusu o poškozování zájmů republiky v cizině
(§ 8/1 k § 112 tr. z.) a každému z nich byl uložen trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. (K průběhu trestního řízem viz naše sdělení
č. 329, 345, 454, 457 a 462.)
Obžalovaným bylo kladeno za vinu pouze to, že se pokusili vyvézt do zahraničí několik básnických sbírek Ivy Kotrlé a Zdeňka Rotrekla, které byly podle krajně problematického znaleckého posudku shledány pochmurnými a pesimistickými. Jejich odsouzení,
třebaže jen k podmíněným trestům, je proto absurdním anachronismem, který nemá oporu v čs, právním řádu a odporuje přijatým mezinárodním závazkům, např. Závěrečnému
aktu z Helsinek. Krajský soud má nyní možnost dát průchod spravedlnosti a napravit
právní a věcná pochybení první instance tím, že oba obžalované viny v úplném rozsahu
zprostí.
4. září 1985
Sdelění VONS č. 463
* *

*

Rozsudek nad P. Kozánkem a Z. Kotríým pravomocný
Senát Krajského soudu v Brně za předsednictví dr. Jaromíra Papírníka potvrdil dne
6. září t. r. v odvolacím řízení rozsudek Okresního soudu v Hodoníně z 2. července 1985.
Tímto rozsudkem byli inž. Petr Kozánek a Zdeněk Kotrlý uznáni vinnými pokusem o
trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle § 8 k § 112 trestního zákona a odsouzeni každý k 10 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 roky. (Viz
naše sdělení č. 329, 345, 454, 457, 462 a 463.) Krajský soud tak potvrdil ostudné potlačování nezávislé literární tvroby.
18. září 1985
Sdělení VONS č. 470

DOPIS VŠEKŘESŤANSKÉMU MÍROVÉMU SHROMÁŽDĚNÍ V PRAZE

VI. Všekřesťanskému mírovému shromáždění v Praze
prostřednictvím sekretariátu
Křesťanské mírové konference
Jungmannova 9, Praha 1
Vážení účastníci,
sjeli jste so do Prahy, abyste spolu hovořili o věcech míru a války a zaujímali k nim stanoviska. Oslovujeme vás v naději, že naše podněty přijmete s otevřeností jako příspěvek
těch, kteří tuto problematiku promýšlejí ve své situaci na základě svých zkušeností.
Plnost a kvalita míru
Věříme, že mír patří k těm skutečnostem, které nelze v životě jednotlivců i společností
a států vytvářet jen vlastním úsilím. Dárcem pravého pokoje je Bůh. Tato jistota se stává
trvalým zdrojem iniciativy jednotlivců i skupin, které se zasazují o pokojnou podobu světa.
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Kde tato jistota chybí a j e nahrazována křečovitým aktivismem, zmocňuje se lidi namnoze
rezignace, nepřináši-Ii úsilí o mír okamžitý a viditelný úspěch. Pro křesťany platí: »Střízliví
buďte a celou svou naději upněte k milosti, která vám přichází ve zjevení Ježíše Krista«
(1 Petr 1, 13).
N a předním místě nám musí jít o plnost a kvalitu míru. Vojenská stránka mírové problematiky souvisí s růstem či oslabením mezinárodni důvěry a spolupráce, i s politickým a
sociálním uspořádáním společnosti. Je sice možné vyčlenit ze širokého spektra otázek
určité priority (např. otázku raket s nukleárními hlavicemi v Evropě), n e s m í m e však ztratit
z trvalého zřetele to, že mír mezinárodní je podmíněn mírem vnitřním, jenž nachází svůj
výraz v úctě k základním právům lidským a občanským. V Chartě OSN, do níž byla vepsána zkušenost národů, které před čtyřiceti lety ukočily největší válku v dějinách, se hovoří o
tom, že neúcta k právům a zákonným nárokům politickým a sociálním uvnitř států vytváří
ohniska války. S tímto stanoviskem se ztotožňujeme. Domníváme se, že kvalita míru se
prokazuje tím, jakým způsobem se uvolňují napětí a řeší problémy uvnitř společnosti;
jejich účinné a vskutku mírotvomé řešení vyžaduje kromě jiného veřejnou kontrolu moci,
intenzivní celospolečenský dialog a v neposlední řadě svobodu pro zvěstování evangelia.
Znepokojivým jevem je ztráta osobní odpovědnosti za obecné věci ve východních i západních společnostech a jejich celkový morální a duchovní stav. V situaci duchovní prázdnoty propadají mnozí lidé nepřátelským náladám, frontovému myšlení, jsou snáze manipulovatelní a uchylují se k pověře, že nedostatky té které společnosti lze řešit násilně a s
konečnou platností. Stejně alarmující je skutečnost, že lidé ztrácejí důvěru v změnitelnost
poměrů a propadají pocitu osudovosti. I křesťané se podílejí na šíření z h o u b n é nedůvěry v
otevřenou budoucnost světa, když se od otázek sociálně politických štítivě odtahují, anebo se jen konformisticky angažují pro cíle a strategie režimů, ve kterých žyí. 1 tento obecnější kontext pokleslosti a úpadku všeho druhu se musí stát předmětem věcné analýzy na
křesťanských grémiích, chceme-li plný a kvalitní mír.
Předpoklady mezinárodního
mini
J s m e si vědomi toho, že problematika mezinárodní bezpečností se nekryje s věcí lidských práv beze zbytku. V dějinách docházelo někdy k t o m u , že i země s autoritativním
režimem se navenek chovaly mírumilovné. Přesto jsme přesvědčeni, žc má-li se mír stál
trvalým, spravedlivým a hlubokým, j e n u t n o důsledně respektovat jak normy mezinárodního práva, tak i zákonem garantovaná práva občanů. Zkušenost učí, že státy, kde se např.
potlačuje svoboda projevu a držitelé moci nemusejí brát ohled na veřejné mínění, se snáze nechají svést i k agresi vnější. Proto zdůrazňujeme nedělitelnost míru vnějšího a
vnitrního.
Křesťané musejí dbát na čistotu řeči. Stanoviska, která se nekriticky ztotožňují s oficiálními názory a postoji, neotevírají cestu k hlubšímu a širšímu dorozumění. Připomínám e všem, kdo dnes pracují v Křesťanské mírové konferenci, že koncem léta 1961 setrvala
KMK na svém záporném stanovisku k jaderným pokusům v ovzduší i tehdy, když ze sovětské strany došlo k jejich obnově. K M K tehdy prokázala obdobnou nezávislost a tím věrohodnost, jakou dnes prokazují mírová hnutí v západní Evropě, když kritizují některá vojenská opatření svých vlád. Na tento pozitivní krok ve své historii by měla KMK navázat,
mají-li její postoje otevírat cestu vpřed.
Ve vztazích mezi státy a bloky považujeme za nezbytné trpělivé budování důvěry.
Eskalace vzájemného obvinování, neochota připustit vlastní díl odpovědnosti za neblahé
jevy v mezinárodním životě důvěru nebudují. I zde m o h o u církve i jednotliví křesťané,
vědomi si povinnosti nést ovoce pokání za vlastní viny, napomoci k nápravě tím, že budou
rozbíjet obraz světa, kde tábor protivníka představuje říši tmy a tábor vlastní říši světla. K
tomu j e podle našeho soudu jako první a uskutečnitelný krok n u t n o reagovat věcně na
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všechny podněty a návrhy druhé strany a zajistit co největši možnou publicitu jejich nezkarikované podobě. Navrhujeme proto, aby VMS vyzvalo vlády zemí NATO a Varšavského paktu k zveřejňování vojensko-politických návrhů a projevů státníků zemí Varšavského
pbaktu a NATO v plném znění ve sdělovacích prostředcích J a k to žádá rezoluce č. 37/100
OSN z 13. 12. 1982. Nepochybujeme, že uskutečnění tohoto kroku by nejen přispělo k
vytváření ovzduší důvěry, nýbrž by povzbudilo mnoho těch, kdo už nevěří ve smysl jakékoli politické angažovanosti, neboř nabyli dojmu, že o všech záležitostech v mezinárodní
oblastí - i o obraze toho, kdo je předkládán jako nepřítel - rozhodují ti, kdo mají moc.
Máme dále za to, že k odstraňování propagandou léta živených i nové vznikajících
předsudků vůči lidem i institucím na druhé straně účinné napomáhá osobní styk jednotlivců přes hranice zemí a bloků, svobodná výměna myšlenek a informací, družební vztah
křesťanských společenství, vzájemné poznávání kultur a tradic. Právě k tomuto způsobu
vzájemného sbližování a utváření sítě vztahů, která jde napříč hranicemi geografickými i
politickými, mají křesťané díky univerzalité Kristovy církve dobré předpoklady. Navrhujeme, aby VMS vyzvalo církve, křesťanská společenství, nezávislé skupiny i jednotlivce k navazování a rozvíjení vztahů přes hranice zemí a bloků na všech úrovních a vlády jednotlivých zemí, aby tyto styky neomezovaly.
K svému poselství připojujeme přání, aby výsledky vašeho setkání byly povzbuzením
pro všechny, kdo vyhlížejí pokoj, který je větší než naše úzkost a strach.
Milan Balabán, Zdeněk Bárta, MUDr Zora Bártová, Edmund Bauer, Vojtěch Deyl,
Jan Dus, Jaromír Dus, PhDr Ladislav Ilejdánek, Heřman Chromý, Jan Kozlík, ing. Petr
Krejčí, Miloš Rejchrt, Jan Šimsa, Vojen Syrovátka, ThDr ing. Jakub S. Trojan, ing. Vladimír Turek, Miloslav Vašina, Josef Vydrár
Praha, červen 1985
Odesilatel: Jan Kozlík, Pionýrů 69, Praha 6

Zprávy a recense

ZNOVU O ČESKÉM BAROKU
Na okraj knihy Antonína
Kratochvíla
V M n i c h o v ě se asi před r o k e m ustavil Kruh přátel č e s k é h o b a r o k a , j e h o členy
jsou jak cizí b o h e m i s t é , tak i odborníci z řad exulantů. Čestným č l e n e m je legend á r n í postava 9 3 - l e t é h o f i l m o v é h o režiséra a spisovatele, který byl p ů v o d n ě arc h i t e k t e m a zamiloval si P r a h u , L u i s T r e n k e r , n e b o n e d á v n o zemřelý bývalý profesor p r a ž s k é n ě m e c k é university H e r b e r t Cysarz, n a j d e m e zde i r e k t o r a profesora M i k u l á š e L o b k o w i c z e , r e k t o r a p r o f e s o r a Karla V r á n u z Říma a d l o u h o u řadu
universitních p r o f e s o r ů , ale i laiků, k t e ř í se cítí p ř i t a h o v á n i ke k o u z l u , estetice a
myšlence českého baroka.
V edici k r u h u přátel č e s k é h o b a r o k a vyšla na k o n c i m i n u l é h o r o k u k n i h a
Dr. A n t o n í n a Kratochvíla Oheň baroka s p o d t i t u l e m Kavalíři Páně, mystici a
asketové v české barokní literatuře. Kniha, jež se p ř i p r a v u j e k d r u h é m u vydání, v
m n o h é m d o p l ň u j e již r o z e b r a n é dílo z e m ř e l é h o Z d e ň k a Kalisty Tvář baroka, jež
vyšlo před d v ě m a lety.
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Kratochvílově k n i z e Oheň baroka věnoval p o z o r n o s t nejen český a slovenský
tisk v zahraničí, nýbrž i cizojazyčné listy. P o k u s í m e se z recensí sestavit k r á t k o u
mosaiku. V r o z š í ř e n é m listě Deutsche Tagespost napsal o Kratochvílově k n i z e
Nicolaus Lobkowicz: »Se j m é n e m b a r o k a s p o j u j e m e většinou představy o architektuře a výtvarném u m ě n í . Přitom ovšem lehce přehlížíme, že existují celé nár o d n í kultury, které byly b a r o k e m myšlenkově i filosoficky f o r m o v á n y a tvořily
součást n á r o d n í tradice. Literární historik A n t o n í n Kratochvil si vzal jednu takovou kulturu, totiž kulturu své vlasti, Čech a o d v á ž n ě a nově analyzoval přínos
celého českého b a r o k n í h o u m ě n í evropské kultuře. A mezi jiným ukázal, jaký
vliv měla b a r o k n í estetika např. na českou literaturu XIX. století i m o d e r n í novod o b o u literaturu.« Kniha si zaslouží - podle Lobkowicze - brzký překlad d o kulturních jazyků.
Dr. Jiří S. Svoboda z Dijonu p o u k a z u j e naproti t o m u : »Zatímco Kalistova
k n i h a Tvář baroka byla esejistickým dílem o umělecké kráse a filosofické či mystické h l o u b c e českého baroka, Kratochvílova k o n c e p c e Ohně ( n e z n á m é h o ) baroka je integrálně literárně historická práce, která m a p u j e bílá místa v českém
b a r o k n í m písemnictví. Kratochvil p o u k a z u j e nejen na kausalitu české b a r o k n í
estetiky s evropskou, ale na příkladu básníka Bedřicha Bridela či b a r o k n í h o divadla a homiletické literatury klasifikuje přínos českého b a r o k n í h o písemnictví
evropské kultuře a jejím novým vývojovým tendencím. Kratochvil jako literární
historik vyzvědá ze z a p o m e n u t í výrazné osobnosti k u l t u r n í h o baroka, jako byli
profesoři Matěj a Jan T a n n e r o v é či Vojtěch Chanovský, n e b o objevuje, p ř í p a d n ě
znovu objevuje a o b j a s ň u j e osobnosti, jako byl Jiřík H l o h o v s k ý a b a r o k n í roman o p i s e c Matěj Vierius. Bez p o z n á n í jejich díla je těžko plně p o c h o p i t vývojové
z á k r u t y a estetické z á k o n y p o b ě l o h o r s k é literatury. A zde přichází literární
historik d o kritické polemiky s falšovateli českého b a r o k n í h o písemnictví a
falšovateli tvůrčí myšlenky českého b a r o k a . Kniha n á m přibližuje dvě vývojová
o b d o b í b a r o k n í h o písemnictví. Proto čtenáře, který sc po prvé - či po dlouhých
letech - znovu setkává s b a r o k n í m písemnictvím, z a u j m e celá řada citátů, myšlenek a s e n t e n c í od v ý z n a m n ý c h o s o b n o s t í české a světové kultury. P a r a d o x n ě působí pak mystifikace, které tuto epochu karikovaly. Citáty d o k u m e n t u j í také, jak
od 60. let roste z á j e m o české b a r o k o d o m a i v zahraničí, v oficiální, s a m i z d a t o v é
či exilové, p ř í p a d n ě v cizojazyčné literatuře. Kratochvil objektivně - bez jirásk o v s k é h o zatížení - analysuje přínos české jesuitské provincie vývoji naší kultury v XVII. století. Bedřich Bridel, Bohuslav Balbín či Stanislav Vydra - v Kratochvílově pojetí - p ř e s a h u j í svým dílem daleko r á m e c české b a r o k n í kultury a
vědy a d o s a h u j í - každý v jiné oblasti - světovosti.«
Kritik Jaroslav Dresler se ve své recensi zamýšlí o p o m ě r u k o m u n i s m u k česk é m u b a r o k u takto: »V rozsáhlé české literatuře o b a r o k u z a u j í m á Kratochvílova
k n i h a zvláštní místo. Je prvním d o šířky a do hloubky zabíhajícím p o k u s e m , jak
se věcně vyrovnat s a r g u m e n t y stalinismu, který v 50. letech viděl v b a r o k n í d o b ě
jen n á r o d n í t e m n o a v b a r o k n í m slohu jen p o u h ý nástroj násilné rekatolisace
českých zemí. V tom zastánci stalinismu navázali na jeden proud české ideologizující historiografie z p r v n í republiky i z doby před p r v n í světovou válkou, který
v boji proti Římu viděl v b a r o k u svůj nejsilnější a r g u m e n t . N a k o n e c převládl
povšechný slogan, jímž se stal název r o m á n u Aloise Jiráska Temno. Ve vědeckém
b á d á n í t o t o heslo neobstálo.« D o d e j m e , že se k o m u n i s t ů m podařilo heslo »Řím
m u s í být souzen a o d s o u z e n « dovést do důsledků. D n e š n í ČSSR je isolována nejen od Říma, ale i od celé z á p a d n í rozvětvené kultury. Dresler p o k r a č u j e : »Komunistická p r o p a g a n d a obklopila slovo lemno řadou e m o c i o n á l n ě zabarvených
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přívlastků z arsenálu politické propagandy a představovala baroko jako výraz
reakce, feudalismu a jako pokus o vyhlazení české národní kultury. S příchodem
baroka prý začala postupná likvidace českého písemnictví a českého jazyka
vůbec.«
Ředitel Slovanského ústavu freiburské university Antonín Měšťan tento
obraz dokresluje slovy: »V druhé polovině XIX. století začalo být české baroko
podezřelé většině příslušníků nacionálního, realistického, positivistického, protestantského a nakonec i socialistického tábora. N e n í divu, že obdivovatele baroka - často z trucu - bylo od té doby m o ž n é najít především na tzv. pravici, zejména mezi katolíky a šlechtou. Protibarokní hysterie dostoupila vrcholu po
roce 1948.
Po pravdě je nutno konstatovat, že od začátku 60. let se m n o h o změnilo k
lepšímu. V posledních desetiletích už ani doma neplatí, že obdivovatel českého
baroka je reakcionář a jeho odpůrce pokrokář. A Kratochvil to v připojené bibliografii a v četných citátech názorně dokládá.
Autor vydal knihu, jejíž žánr je těžké určit; vedle svěže napsaných medailonků věnovaných českým barokním básníkům, historikům a teologům podal
úsporný přehled dějin českého barokního umění a jeho evropských souvislostí.
Dobře volené ukázky českého barokního básnictví tvoří miniaturní antologii,
která vybízí čtenáře, aby se sám pustil do hledání dalších textů.«
A na závěr vybíráme z obsáhlého referátu v Demokracii v exilu: »V Ohni baroka opravdu hoří také autorova niterná láska k těm, kteří ozdobili nedosažitelným již uměním barokní chrámy, oltáře, sochy, obrazy a stránky nesčetných knih
českého ducha a také křesťanské charity v řadách Tovaryšstva Ježíšova. Tehdy
obětovalo při morové epidemii (v Praze na ni zemřelo r. 1680 přes 32 tisíc lidí!)
jako ošetřovatele desítky svých nejlepších kněží - profesorů a literátů. V Praze
zemřelo nákazou při vpravdě samaritánské službě postiženým jen r. 1713 sedmnáct jesuitů. V Kutné Hoře obětoval svůj život onemocnělým r. 1680 i největší
básník českého baroka Bedřich Bridel. Zemřelým členům řádu - jak Kratochvil
zaznamenává na str. 146 - kteří statečně ošetřovali nemocné, až sami padli, byl
r. 1701 zasazen mramorový pomník do zdi Dušičkové kaple na Horách Kutných. Antonín Kratochvil jim a všem kavalírům Páně, mystikům a asketům v
české barokní literatuře zasadil trvalý pomník v Ohni
baroka.«

KAREL SKALICKÝ

(Řím)

K ŠEDESÁTINÁM REKTORA KARLA VRÁNY
Je radostnou povinností redakce Studií a zároveň i vítanou příležitostí upozornit při šedesátém výročí narozenin rektora a profesora Karla Vrány na tuto,
jak dnes m o ž n o už klidně říci, významnou osobnost české křesťanské filosofie,
která je zároveň i spoluzakladatelem našeho časopisu.
Karel Vrána se narodil 24. srpna 1925 v Zahrádce ve Východních Čechách v
rolnické rodině. Gymnasiální studia absolvoval v Praze (1936-1945) a po maturitě se přihlásil na studium bohosloví s úmyslem stát se knězem. Šťastným řízením se pak stalo, že byl vybrán pro studium v Římě, takže začal již v roce 1945
studovat filosofii (1945-1947) a pak teologii (1947-1951) na papežské Lateránské
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universitě ve Věčném městě. Na kněze byl vysvěcen roku 1950 a dosáhl doktorátu z filosofie tesí o ontické konstituci organismů podle H. Conrad-Martius
(1963) a doktorátu z teologie prací o eklesiologii Mistra Štěpána Pálče (1959).
Svou první kněžskou duchovní službu začal roku 1951 v brixenské diecézi, ale
již v roce 1955 byl povolán vyučovat filosofii na papežském regionálním semináři v Beneventu v jižní Itálii a v roce 1974 začal vyučovat teoretickou filosofii i
na teologické fakultě v Neapoli. V roce 1978 pak přijal jmenování rektorem československé papežské koleje Nepomucenum v Římě a tím přenesl i své učitelské působení z Neapole a Beneventa do Říma, kde nyní vyučuje filosofickou antropologii na Lateránské universitě, kde kdysi studoval.
Profesor Vrána je člověk podivuhodně všestranný. Jedna z jeho prvních prací
je věnována historickému výzkumu teologického myšlení o cirkvi jednoho z
hlavních Husových odpůrců, Mistra Štěpána Pálče. Už v tom se projevuje jedna
důležitá charakteristika jeho díla: historická zakotvenost v domácí půdč, z níž
pak vyrůstá i jedna z nedávných studií, věnovaných průzkumu filosofických
kořenů husitismu: Pluh a orlice (»Studie« č. 91 - 1/1984, str. 5-34).
Vránův zájem však sleduje i současnou literární tvorbu, především českou. A
tak básníci a spisovatelé jako Renč, Zahradníček, Koláček, Reynck, Schulz, Čep,
Kundera a tolik jiných se stali Vránovi příležitostí ke vmýšlivému zaposlouchání
do jejich tvorby. Jako příklad jeho literárně kritických schopností bych uvedl
jeho esej Básnický svět Jana Čepa (ve sborníku Slovo a naděje), případně esej
Bohuslav Reynek: básník křesťanské naděje, krásné příklady vysoce kultivované
literárně-kritické esejistiky, která dovede domýšlet literární symboly a nápovčdi
studovaných básníků až do posledních metafysických úbčžníků.
Jako filosof Vrána zkoumá současné teorie o původu vesmíru a života, promýšlí vztahy mezi filosofií a biologií, studuje vitalistickou biologii H. Driesche,
českému čtenáři představuje v působivé syntezi dílo Teilharda de Chardina, neustále pozorně sleduje duchovní vření jak doma (srovnej jeho studii Narušený
dialog), tak i ve světě, a jako kněz a teolog, jenž si je vědom odpovědnosti za víru
Božího lidu, trpělivě odhaduje možnosti žít víru a vírou v dnešním světě, upozorňuje na nebezpečí, která jí hrozí a rozpracovává personální rozměr křesťanské filosofie, vycházeje především z personalismu Maritainova a libnerova. V
kontextu naší české filosofické kultury se nám Vrána jeví jako pozoruhodný
představitel tomistické linie českého myšlení, která má své předchůdce v Antonínu Lenzovi (1829-1901), Josefu Pospíšilovi (1845-1926) a Dominiku Peckovi
(1899-1980), abychom jmenovali jen ty nejvýznamnější. Pravda, Vrána není tomista striktní observance. K tomu je příliš málo ideologem a příliš m n o h o člověkem, který se živě zajímá, jak říkával Tomáš Akvinský, qualiter se habeal Veritas
rerum. Ale právě to dává jeho myšlení a jeho krásnému jazyku, jímž je vyjadřuje,
mladistvou svěžest, myšlenkovou hloubku a nezřídka i básnickou sílu. Prolo
musíme Vránovi přát především to, aby mnohá zaneprázdnění spojená s rcktorstvím, nepohlcovala tvůrčí rozlet jeho myšlení, které už dnes je neopomenutelnou součástí české křesťanské kultury.
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ZUZANA PAVLOVÁ

BRÁNA

Stačí letmo pohlédnout na obálku a první báseň sbírky Františka Lazeckého
Hledání klíčů (Ceskosl. spisovatel 1971), aby se nám okamžitě vybavila proslulá
báseň Simony Weilové Brána (Le porte).
Naše krátké srovnání by chtělo být kytičkou na hrob tohoto velkého současného katolického básníka, který by se letos v srpnu dožil 80 let a jehož první výročí úmrtí budeme vzpomínat v listopadu.
Bolestivé tápání za světlem křesťanské víry židovské myslitelky Simony Weilové nám není neznámo ani to, že podobně jako její vrstevnice Edith Steinova i
ona, byť svým způsobem, obětovala svůj život v solidaritě s židovským národem a že k plnosti křesťanství jí chyběl jen jeden krůček - uznání a přijetí milosti
křtu.
Báseň Brána je do jisté míry odrazem tohoto jejího vnitřního zmítání a odpovídá i neklidu, který vzbuzují Františku Lazeckému existenční otázky doby. V
záhlaví nese motto vybráno z Deníků téže autorky: »Tento svět je uzavřenou
branou: závorou a zároveň průchodem.«
U Františka Lazeckého se toto motto zrcadlí v ojedinělých verších skladby
Hledání klíčů, která právě dala jméno celé sbírce: »... co ještě v temnotách tápe,
hledajíc skulinu, kterou lze vyjít a najít konec i počátek věcí, ústa, jimiž slovem
lze vyřknout sebe i svět.«
Vlastní text Brány je následující:
Otevřme si bránu a uvidíme sady,
napijeme se svěží vody, v níž měsíc zanechal své stopy;
dlouhá pouť cizince spaluje nepřátelsky,
bloudíme nazdařbůh a nemáme zde místo.
Chceme vidět květy. Zde nás spaluje žízeň;
v touze a utrpení - hle tu před námi brána;
bude-li třeba, rozrazíme ji pěstmi.
Tlačíme, tlučeme, ale závora je příliš silná.
Zbývá než vzdychat, čekat a nadarmo zírat:
hledíme na bránu: je nedobytně uzavřena.
Z upřených očí se roní slzy bolesti a žalu.
Denně ji vidíme, čas na nás doléhá svou tíží.
Brána je před námi: má cenu dále toužit?
Nebylo by snad lépe upustit od naděje?
Nikdy tam nevstoupíme. Unavilo nás na ni jen hledět.
Když tu - brána se sama rozevírá a dává průchod hlubokému tichu.
Nezjevila se ani zahrada, ani kvítek,
jen nekonečný prostor, prázdný, zalit světlem
nás náhle obklopil a naplnil nám srdce
a umyl oči oslepené zaprášením.
Básně Lazeckého, které přicházejí v úvahu, jsou čtyři a v podstatě si odpovídají:
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Brána:
stojíš před branou, brána se neotvírá.
kolem i za ní je ticho ...
zde je teď noc, za ní jitra tak širá,
pohleď na pramínek světla, jenž zpod prahu crčí.
Do
Za
jen
jen

brány nemůžeš vejít a též nemůžeš zpátky.
tebou tma ...
to, co v tobě hoří, tě nyní přivedlo k bráně ...
to je tvůj klíč, jenž vklouzne do jejího zámku.

Klíč:
stojíš před branou, však marně otáčíš klíčem.
Klíc nezapadne, v zámku se nepohne nic,
jako bys do prázdna volal či lámal mramory v ničem
Brána mlčí ...
a přece víš: za branou leží prostor tvých slov
smysl i hlas, konec i počátek, všecko v rovině jedné
Jen odemknout zámek, jen projít bránou
a zmocnit se toho, čeho se zmocnit máš.
Pak budeš víc než smrt ...
Obléhat, dobýt a zničit, to je to nejsnadnčjší ...
Je m n o h e m víc, je všechno z rud bolesti zdejší
den po dni v sobě k zámku ukovat klíč.
Nápoj pro tvou žízeň:
Sotva jsi procit, už tu byla žízeň ...
jen dveře a zámek jsi ... ještě nemohl najít.
Věděl jsi, že za nimi je džbáneček světla,
zahrada, která neví, co je to plot ...
studna, z které se pije víno neprchající lásky.
Ale čím
tím více
tobě šlo
nešlo to

větší byla tvá žízeň, čím více bila křídly,
jsi ztratil naději zmocnit se klíče ...
o podstatu toho, co se má rozpečetit,
jinak. Buď zahynout nebo prchnout ...

Kopls prudce do potměšile se šklebící brány
a to byla tvá nejosudnější chyba.
Zpuchřelá tma se rozletěla, ani nezaúpěla,
jak jsi očekával ve své dětinské víře
a už jsi byl v krajině, kterou se valily balvany nicot .
Jen slunce nad krajinou hořelo stále
a zíralo na dítě i na zločince ...
o k e m neúprosného milosrdenství.
Zlatník
času:
ví o ukrytých dveřích, každý otevře zámek,
předhoní dobu, závory mlčení zláme,
po listnaté budoucnosti probudí žízeň a hlad.

Jak Weilová, tak Lazecký jsou spalováni žízní, touhou, nocí, tmou: oba stojí
před branou, za kterou tuší zahradu,
studnu, světlo, listnatou budoucnost.
Zatímco ovšem Weilová si krajinu za branou představuje, Lazecký již o ní ví, byť
z proužku světla, byť z e s v é h o přesvědčení. Jediná z e čtyř uvedených básní, která
se v tomto směru nejvíc přibližuje autorčině Bráně, je právě Nápoj - nakolik jeho
řešení je v rozporu s t o u h o u a představou. D o jisté míry i ona zklamání jsou
»prohlédnutím«, »umytím zaprášeného zraku«. Nápoj má k Bráně nejblíž nejen
po stránce shodných obrazů - sad, studna, rostoucí žízeň i ochablá naděje, ale i
tím, že nás uvádí rozevřenou branou do prostoru za ní.
Ostatní tři básně n a š e h o autora kladou důraz na způsob, kterým lze bránu
rozevřít - na hledání klíče. Jak Weilová, tak Lazecký se sami pokoušejí nějakým
způsobem dobrat předmětu své touhy, protože vědí, že od ní n e m o h o u upustit,
n e m o h o u se vrátit zpět: v obou případech násilí n e n í řešením. Oba popisují totožnými výrazy stupňující se intensitu úsilí před branou, vrcholící téměř v obou
případech ve ztrátě naděje, a byť by Weilová nemluvila o klíči - tedy o rozevření
brány z naší strany, nakolik se jí brána otevírá sama, a Lazecký skutečně tento
klíč, který je mu řešením, hledá, oba se i v tomto bodu z n o v u stýkají - klíčem je
bolest, ať to již jmenujeme či pouze popisujeme:
»Z upřených očí se roní slzy bolesti a žalu - d e n n ě ji vidíme, čas na nás doléhá svou tíží - když tu brána se sama rozevírá« (Weilová).
»Je m n o h e m víc, je v š e c h n o z rud bolesti zdejší den po dni v sobě k zámku
ukovat klíč« (Lazecký).
Bolest, jež je křesťanskému Lazeckému s y n o n y m e m pro lásku a Krista, má u
Židovky Weilové dimensi její palčivé a zžíravé touhy po Kristu. A toto je jediným
řešením »brány«.

ANDRZUJ JAGODINSKI - A N A S T A Z

OPASEK

ROZHOVOR

1. Strávil jste ve vězení přes deset let, původně odsouzen na doživotí»pro
velezradu a špionáž ve prospěch Vatikánu«.
Asi nerad vzpomínáte
na tu dobu,
avšak chtěl jsem Vás požádat,
abyste o tom něco řekl polskému
čtenáři.
Ještč před koncem války spíše intuitivně jsem uvažoval, že přijde velká pohroma na národ a zvláště na církev, kdyby se komunistická strana zmocnila vlády. Moje kázání v břevnovském kostele na Silvestra 1947 bylo velké varování a
věřící se divili, že tak káži; co by to mělo znamenat. Přitom jsem opravdu nevěděl, že pohroma je přede dveřmi. Myslím ovšem, že nejen iPísmo, ale také dva
francouzští spisovatelé Bloy a Bernanos, které jsem četl již jako gymnasista, upozorňovali na příchod apokalyptické doby a já to bral vážně.
Neměl jsem ovšem představu ve vězení, jak to vše bude d l o u h o trvat, dobu
trestu jsem považoval za absurdní; délka v ě z n ě n í byla nesmírná. A navíc kromě
mučení, kterým byl člověk vystaven ve vyšetřovací vazbě, nelidský způsob života
po celou tu dobu, kdy kolem vás byli nevinní lidé. Bez víry v Boží spravedlnost
byla by to strašlivá doba. Věděl jsem ovšem, že zakladatel m é h o opatství a hlavní
patron Polska svatý Vojtěch toužil po mučednické smrti a že se mu jí dostalo.
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Smrt jistě přešla kolem m n e a já byl po celou dobu opět nějak intuitivně přesvědčen, ž e z vězeni' vyjdu, i když několik kněží, kteří byli odsouzeni na kratší
dobu, nepřežilo kriminál. Tehdy žila z nejbližší rodiny jen moje matka a těž ona
byla o t o m přesvědčena a dočkala se m é h o návratu v roce 1960. Několik let jsme
mohli žít společně.
2. Deset let je strašně dlouhá doba, zvláště když je člověk nevinný. Je to těžká
zkouška lásky k člověku a k Bohu. Promiňte tak intimní otázku, ncmčl jste za tu
dobu
pochybnosti?
Částečně odpovídám již při první otázce. Ještě bych dodal, že jsem nikdy nezapochyboval o lepším čase, který přijde (a dosud u nás nepřišel!), že jsem dobu
v ě z n ě n í považoval též za dobu zkoušky spolu s ostatními kněžími, kterých v
různých věznicích bylo několik set. Za dobu zkoušky, kterou neustále někde ve
světě prožívá církev většinou ke svému prospěchu, jak se nyní ukazuje i v Československu. A navíc též za o s o b n í zkoušku nebo, chcete-li, za pokání. Ten čas
utrpení byl též osobním očistcem. Rovněž mi tato bolestná doba říká, že jsem se v
myšlení i v jednání mohl lépe a více přiblížit každému člověku z tč hierarchické
polohy, kterou církevní hodnost může na sobě mít tíživě a nevýhodně.
3. Jak hodnotíte 60. léta z hlediska svobody působení katolické
koslovensku?
Jaký to mělo vliv na vývoj katolické
kultury?

církve v Čes-

Bylo to několik let úlevy a větších možností bez toho, žc by se bylo n ě c o
z m ě n i l o na stalinských zákonech z roku 1949 týkajících se všech církví. Ty platí
d o d n e s a jsou docela osamělé i ve srovnání se zákony v ostatních socialistických
státech v Evropě. Určité úlevy se daly zaznamenat již před rokem 1968, tehdy již
byl např. podstatně zmírněn numerus clausus pro studium teologie, takže pro
nával přihlášených bylo nutno otevřít seminář v Olomouci, který po okupaci
opět vzal za své, i když trval pět let. Tak se objevili lékaři, učitelé, umčlci, inženýři a úředníci, kteří se stali kněžími. Za doby Pražského jara úleva byla daleko
výraznější, i když jako příklad jen uvedeme, že bylo snadné posílat dčti na náboženství, jehož vyučování stouplo o 100%. To vše ovšem bylo krutě znormaliz o v á n o postupně po sovětské okupaci.
Ten čas znamenal též uvolnění pro katolickou kulturu hlavně literární.
O b d o b í začalo již před rokem 1968, kdy vyšla sem a tam některá knížka mistra
české prózy Jaroslava Durycha, který byl podstatně zakázán již od rolcu 1945.
Především za Jara a nějakou dobu po něm mohly vyjít knihy spisovatelů, kteří
prožili léta ve vězeních, jako Renče, Kostohryza, Křeliny i Knapa a též díla
Bedřicha Fučíka a Zdeňka Kalisty. Objevily se i n o v é časopisy, z teologických
Zvěřinová Via. Postupná normalizace zasáhla ovšem také katolickou kulturu.
Ještě několik slov k církvi samé. Vracím se nazpět. Hlavně v roce 1968 řada
kněží, hlavně ti, kteří byli vězněni, dostala státní povolení, když ne k přímému
vykonávání kněžské funkce ve službě kaplanské nebo farářské, aspoň k výpom o c n é m u působení obyčejně při kostele bydliště. Dotyčný kněz zůstal nadále v
práci, kterou se živil, třeba jako topič n e b o skladník, mohl však veřejně konat
bohoslužby a ostatní kněžské funkce jako v ý p o m o c n ý kněz. V té době některé
řády a kongregace, zvláště ženské, obnovily noviciáty. To vše bylo opět znormaliz o v á n o na úroveň aspoň před 1968 a některé normy byly ještě zpřísněny.
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4 . Odešel

jste

do exilu

dobrovolně

nebo

jste

byl poslán

vrchností?

Můj klášter stejně j a k o v š e c h n y o s t a t n í byl 1 9 5 0 p o l i c e j n ě u z a v ř e n , chcete-li
zrušen, a když jsem o d h a d o v a l a předvídal vývoj u d á l o s t í a stále s e z h o r š u j í c í situaci církve, n e m ě l jsem o d v a h u a ani sílu k práci, při n í ž b y c h s e jistě dostával d o
sporů s m o c í s v ě t s k o u . N e b y l jsem si jist o d o l n o s t í , k d y ž za léta v e v ě z n i c í c h jsem
byl c e l k e m tři roky v r ů z n ý c h d o b á c h v s a m o v a z b á c h .
70. let už v zahraničí. Jaká by5. Vaše první básnické sbírky vyšly na začátku
la Vaše cesta h poesii? Psal jste a publikoval
už něco v
Československu?
O d m l a d í jsem h o d n ě četl i b á s n í k y a nejvíce m ě zaujali Z a h r a d n í č e k , H a l a s ,
Seifert a N e z v a l . T o m ě l o jistě vliv, ž e jsem v n ě k o l i k a č a s o p i s e c h již n a g y m n a s i u
publikoval též b á s n ě . Byly to č a s o p i s y ve s l u ž b á c h n á b o ž e n s t v í a církve, před e v š í m Dorost, Jitro a Archa. Teprve v exilu vyšla m o j e p r v n í k n í ž k a .
6. Jaká

básnická

tradice

je Vám

nejbližší?

N e v í m , jak byste to zařadil, avšak k r o m ě c i t o v a n ý c h b á s n í k ů to m o h u d o p l n i t
třemi Francouzy: Claudel, Rictus a M a x Jacob.
7. Žijete

v benediktinském

opatství

v NSR.

Je to pro

Vás

exil?

Jsem k a t o l i c k ý k n ě z . Jsem Č e c h , ale i E v r o p a n . A p o n a š e m ř e č e n o : v š u d e je
z e m Páně.
8. Pokud
ve Frankenu.

vím, organisujete
tradiční Setkání
Jaký je cíl takových
akcí?

českého

exilu

v Rohru

a snad

i

Řekl b y c h spíše organisujeme, neboť s e n a š l o n ě k o l i k přátel, kteří m o h o u mít
o to i větší z á s l u h u n e ž já sám, myslím si však, ž e z různých d ů v o d ů n e n í d o b ř e je
j m e n o v a t , s n a d jen j e d n o h o , o n ě m ž se to v š e o b e c n ě ví: je to hrabě Richard Belcrcdi z u š l e c h t i l é rodiny i t a l s k é h o p ů v o d u , která n ě k o l i k staletí žila na M o r a v ě a
m ě l a v ž d y v e l k é z á s l u h y o český kulturní a politický ž i v o t v m o n a r c h i i . Pravda,
Rohr jsem kdysi vyvolal v ž i v o t a týká se p ř e d e v š í m m l a d ý c h lidí, kteří z e s v é h o
d o m o v a v í v e l i c e m á l o z n á b o ž e n s t v í , kulturv n rlřiin, nr>5- v£« i« totiž. d o W o n o k
m a n i p u l o v á n o na š k o l á c h i v literatuře. O p r a v a a d o p l n ě n í n á z o r ů n e b o teprve
první p o z n á n í . Řekl bych, ž e i ve F r a n k e n u je jakási škola i pro d o s p ě l é a ž e neh l e d ě na L e n i n a se m u s í m e učit a ž d o smrti. Přitom v e F r a n k e n u m ů ž e d o c h á z e t
ke k o n f r o n t a c i n á z o r ů p o k o j n ě a chcete-li křesťansky. Jistě víte, ž e jsme dobře
přežili s y m p o s i u m č e s k o - s l o v e n s k é . Měli jsme i s y m p o s i u m č e s k o - p o l s k é .
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