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Toto trojčíslo bylo sestaveno výhradně z textů došlých z vlasti. Chce
podat relativně ucelený obraz života a myšlení církve v českých zemích. Je
to mozaika, jíž ledacos chybí do úplnosti, zato je autentická a živa Dá-li
si čtenář námahu s přečtením všeho, získá podstatné celkové porozumění. Panoráma církve mlčící, meditující, reflektující duševně pracující,
duchovně zrající, obezřetně se pohybující, tiše sloužící, věrné navzdory
bezpráví - ale také už k němu nemlčící - schopné vyznávat veřejně, zápolící o pravdu, kritické i odpouštějící, náročné na pastýře i na sebe, přitažlivé pro lidi dobrého srdce.
Do celkového obrazu patří ukázka filozofie inspirovaně láskou k lidem v mezních situacích, průhledy do bratrských vztahů mezi slovenskými a Českými katolíky a hodnocení církve ze strany neřeži mnich marxisti}.
Jistě by se dalo mnohé přidat, do mozaiky by patřily i další kamínky,
jako např. některé texty došlé z vlasti, jež jsme již publikovali v dřívějších
číslech - i tak se toto číslo nadmíru
rozrostlo.
Do značné míry je tento svazek žní jubilejního Metodějova roku, který
se zapsal do dějin i do srdcí natrvalo.
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Studie

VOJTĚCH TKADLČÍK

SVATÍ

(Olomouc) (*)

CYRIL A

METODĚJ

A MARIÁNSKÁ

ÚCTA

Křesťanský Východ od nejstarších dob vynikal vroucí úctou k Panně
Marii, zvláště od sněmu efezského (r. 431), kdy bylo prohlášeno, že Panně Marií přísluší titul Theotokos - Bohorodíčka. Tento sněm se konal v
Efezu ve chrámu zasvěceném Matce Boží. Od té doby přibývalo mariánských chrámů také jinde. K nejstarším patří chrám Panny Marie v Jeruzalémě, v Cařihradě, v Soluni, rodišti svatých Cyrila a Metoděje, a také v
Římě. Vznikaly také mariánské obrazy a slavily se mariánské svátky. Mariánská úcta byla pěstována zvláště v klášteřích. O Panně Marii byly skládány církevní hymny, duchovní promluvy a teologická pojednání. Obrazoborecké boje, které trvaly s přestávkami asi 120 let, znamenaly sice
ochuzení mariánské úcty, ale když roku 843 zásluhou císařovny Teodory
byla úcta obrazů opět povolena, znamenalo to i pro mariánskou úctu nový rozkvět.
Do tohoto prostředí zapadá i život a dílo slovanských apoštolů svatých Cyrila a Metoděje. Oni sáli mariánskou úctu takřka s mateřským
mlékem. Jejich matka se jmenovala Marie. Není to sice doloženo hlavními prameny o jejich životě, ale potvrzují to mladší prameny (některé rukopisy Proložního života Metodějova a legenda Uspenije Kirílla, MMFH
II, str. 243, 245) (I). Tato zpráva se zdá spolehlivá a nyní se v odborné literatuře téměř všeobecně přijímá.
Není proto divu, že svatý Konstantin-Cyril s velkým zápalem hájil důstojnost a svatost Panny Marie proti útokům moslimských Saracénů a židovských Chazarů. Čteme o lom v Životě Konstantinově v kap. 6, 9-11
(MMFH II, str. 72, 81, 87, 92). Moslimy porážel citováním Koránu a Židy výroky starozákonních proroků. Hájil především Boží mateřství, ustavičné panenství a ojedinělou svatost Rodičky Boží.
Jejich úcta a láska k Matce Boží byla odměněna, když po příchodu do
Říma byli přyati slavnostním způsobem v bazilice Panny Marie Větší
(*) Vyclnizl bez vSdomí autora.
(1) Mngiwe Moraviae fontes historici (MMFH) II, Brno 1967.
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neboli »U jesliček« od Hadriána n. Tam byly schváleny slovanské knihy,
byly položeny na oltář Panny Marie a nad nimi sloužena mše svatá
(MMFH II, str. 110). Toto vítězství připisovali mocné přímluvě Matky
Boží.
Také na Moravě vštěpovali mariánskou úctu do srdcí moravského lidu. Když byl svatý Metoděj jmenován arcibiskupem, zvolil si za svůj katedrální chrám kostel Parmy Marie, kde byl později také pochován, jak o
tom čteme v Proložním životě Konstantina a Metoděje: »Leží ve velkém
chrámu moravském po levé straně ve stěně za oltářem svaté Bohorodtčky« (MMFH II, str. 166). Velký chrám znamená hlavní chrám, tj. katedrální chrám, i když svými rozměry snad nebyl největši na Moravě. Archeologové usilovně hledají, kde ležel tento chrám. Nej pravděpodobnější
je, že je to dvojchrám v Uherském Hradišti Sadech. V jeho starší části s
pravoúhlou apsidou našel archeolog Vilém Hrubý ve zdi po levé straně
hlavního oltáře hrob zapuštěný do zdi, ale prázdný (2). V jeho blízkosti se
našel úlomek načervenalého jílovce, na němž jsou vyryta nějaká písmena
a několik hlubších rýh. Prof. Vašica se domníval, že je tam hlaholské C,
ale při bedlivějším zkoumání se ukázalo, že jsou tam řecká unciáinf
písmena A M. Je možné, že je to zbytek náhrobního nápisu. Ze to byl
opravdu kostel Panny Marie, vyplývá z toho, že se na něj vztahuje listina
Oldřicha Korutanského z roku 1247, jíž se věnuje velehradskému klášteru kaple »ležící na hoře u Kunovic, zbudovaná ke cti jmenované blahoslavené vždy Panny Marie, s právem patronátu a se vším příslušenstvím,
jakož i se vším prastarým právem« (CDM III, XCVI, str. 70-71). Byl-li
skutečně tento chrám tím »velikým chrámem moravským«, v němž byl
pochován svatý Metoděj, pak to nebyl chrám zbudovaný svatým Metodějem, nýbrž starší, pocházející z doby předcyrilometodějské, jak určil
týž profesor Hrubý (jen druhá část tohoto kostela je mladší a pochází z
doby cyrilometodějské) (3). Proto také zasvěcení toho chrámu nepochází
od svatého Metoděje, ale z doby starší. Svatému Metoději by pak příslušela zásluha jen o to, že tento chrám zvolil za katedrální a že jej značně
rozšířil další přístavbou. Tento kostel byl vypálen a zčásti pobořen již v
době pádu Velké Moravy a zcela zanikl ve XIIL století. Dědicem titulu
tohoto velkomoravského chrámu pak se snad stal farní kostel v dnešních
Sadech, jeden kilometr odtud vzdálený, zasvěcený Narození Panny
Marie.
(2) V. HRUBÝ, Hrob svatého Metoděje v Uherském Hradišti Sadech?, v »Slovenská archeológia« 18 (1970), str. 87-96; J. M . VESELÝ, Scrivere sull'acqua,
Milano 1982, str. 148-153,
(3) V. HRUBÝ, Staré Město, velkomoravský
Velehrad, Praha 1965, str. 100-103, 202-206.
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Jaký byl věroučný obsah cyrilometodějské úcty k Panně Marii, můžeme poznat především z liturgických textů, které přeložili Bohužel z nejstarší doby se nám zachovalo příliš málo textů, které můžeme klást aspoň
původem do doby cyrilometodějské a jejichž překlad můžeme připisovat
přímo svatým Cyrilu nebo Metoději. Nejstarší staroslověnskou památkou jsou hlaholské Kyjevské listy, pocházející nejpozději ze začátku X.
století, ale pravděpodobněji už z druhé polovice DC století, tedy přímo z
doby cyrilometodějské (4). Jejich jazyk má nepopiratelné známky západoslovanského jazykového prostředí, takže mohou pocházet z Moravy, z
Čech nebo ze západního Slovenska. Obsahují část misálu, lépe řečeno
sakramentáře římského obřadu. První mešní formulář je o svatém Klimentu, což jasně ukazuje na cyrilometodějskou dobu. V Kyjevských listech máme dvě zmínky o Panně Marii, v modlitbě 35: »Bože, jenž jsi na
přímluvu blažené Bohorodičky a ustavičné Panny Marie ...«, a v modlitbě 38: »Učiň nás, Pane Bože, účastnými modliteb svaté Bohorodičky a
ustavičné Panny Marie ...« Zdůrazňují se tu dvě základní pravdy mariánské: Boží mateřství a ustavičné panenství. Tytéž pravdy jsou vyjádřeny v
cyrilometodějském překladě východní liturgie svatého Jana Zlatoústého,
zachovaném v hlaholských Sinajských listech z XI. století: »0 přesvaté,
čisté, přeslavné, blahoslavené Vládkyni naší Bohorodičce a ustavičné
Panně Marii..,« (5). Zde se připomíná také její dokonalá čistota a svatost.
Podobně, i když skromněji je to vyjádřeno v překladě římského mešního
kánonu, zachovaného v charvátskohlaholských misálech až ze XIV. století: »Ve společenství slavíme památku blažené a přeslavné vždy Panny
Marie, Rodičky našeho Pána Ježíše Krista ...«(6).
Důležitou otázkou je, které mariánské svátky světili svatí Cyril a Metoděj na Moravě. V nejstarším liturgickém kalendáři, zachovaném v hlaholském evangeliáři Assemanově (7) z konce X. nebo ze začátku XI. století,
(4) F. V. MARES klade Kyjevské listy do konce IX. stol. Viz »Byzantinoslavica« 24 (1963), str.
161-166. TÝ2, An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin, München
1979, str. 49. V. V. Ni MČ UK, Kyjivški hla holy ční fysiky, najdavniša pam'jatka
siov'jartskoji
pysemnosti,
Kyjev 1983. Nimčuk uvedl na správnou míru domněnky, vyslovené v knize
JOSEF HAMM, Das glagolitische
Missale von Kiew, Wien 1979.
(5) R. NAHTIGAL, Euchoiogium Sinalticum /-//, Ljubljana 1941-1942, II, str. 337-345,377-378.
J. FRČEK, Euchologium Sinalticum, v »Patrologia Orientalis« XXV, 3, Paris 1939, str. 602-
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(6) J. VAJSJ Mešní řád charvátskoftlaholského
Vatikánského
misálu Wir. 4 a jeho poměr k
moravskopanonskěmti
sakra men tári stol. IX., v »Acta Academiae Velehradensis« 15
(1939), sir. 89-141, zvi. 131.
(7) Evangeliarium AssemanL Codex Vatican us 3. Slavicus Glagofiticus, vyd. J. VAJS a J. KÜRZ,
sv. I, Praha 1929, sv. II, vyd. J, KURZ, Praha 1955. Asemanievo evangelie. Faksimiino
izdanie, Sofia 1981. // Van geh Assemani. Mo nu men to paleobufg. glagoiitico del X sec., Sofia
1981,
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jsou uvedeny tyto svátky: 8. září Narození svaté Paní Bohorodičky; 21. listopadu Přinesení do chrámu svaté Bohorodicky; 9. prosince Početí svaté
A T i n y (odpovídá našemu Conceptio
ímmaculata BMV); 26. prosince
Shromáždění u svaté Bohorodicky; 2. února Setkání Pána našeho Ježíše
Krista {naše Praesentatio Domini); 25. března Zvěstování svaté Bohorodičce Marii; 31. července Posvěcení chrámu svaté Bohorodicky v Blachernách; 15. srpna Zesnutí přesvaté Vládkyně, naší Bohorodičky; 31.
srpna Uloženi úctyhodného pásu přesvaté Bohorodičky. Z těchto 9 uvedených svátků, které byly slaveny v byzantské liturgii v době cyrilometodějské, můžeme vyloučit dva místní svátky cařihradské, 31. července Posvěcení chrámu v Blachemách a 31. srpna Uložení pásu, protože ty nebyly na Moravě aktuální a pravděpodobně zavedeny nebyly. Stejně tak nebyla zavedena ani památka zasvěcení města Cařihradu Panně Marii, uváděná v byzantských kalendářích jako Genethlia ětoi egkainia tés Konstantinupoleós (Natale seu dedicatio urbis Constantiru\idk
se slavila 11.
května. Je zajímavé, že tato památka v Assemanově kalendáři vůbec není
uvedena a v pozdějších slovanských kalendářích někdy se uvádí toho dne
památka svatého Metoděje. Od roku 1863, kdy byl obnoven kult cyrilometodějský u pravoslavných Slovanů, je na toto datum 11. května umístěna památka obou slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje. Pokud ovšem
tito užívají starého juliánského kalendáře, slaví tuto památku 24. května.
Ostatních sedm uvedených svátků můžeme téměř s jistotou předpokládat již na Moravě, a to tím spíše, že máme zachovány také sváteční
homilie svatého Klimenta Ochridského, předního žáka cyrilometodějského a nejvýznamnějšího spisovatele cyrilometodějské literární školy
(f 916) (8), a to homilie na pět z uvedených sedmi svátků: Narození,
Početí, Setkání, Zvěstování a Zesnutí. Aspoň tyto svátky byly jistě slaveny již na Moravě a svatý Kliment nám ve svých promluvách zachoval také myšlenkový obsah Jaký do nich vkládali jeho učitelé, svatí Cyril a Metoděj. Z těchto promluv se dovídámejak smýšleli svatí Cyril a Metoděj o
Panně Marii, co o ní věřili a učili. Uvedeme aspoň hlavní myšlenky z
těchto promluv, abychom poznali věroučný základ cyrilometodějské úcty
k Parmě Marii,
Svátky Setkání a Zvěstování jsou vlastně svátky Páně, protože hlavní
pozornost je věnována osobě Kristově. Přece však svatý Kliment se
zmiňuje také o Panně Marii.
(8) KLIMENT OCHRIDSKÍ, Sabrani

sácinenija

I-Jl, Sofia 1970, 1977.
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O Setkání máme zachovány tři promluvy. Vlastní christologický předmět svátku vyjadřuje svatý Kliment slovy: »V tento den se oslavuje vnesení do chrámu našeho Pána Ježíše Krista« (I, 404); »Dnes zákonodárce
plní zákon, jako dítě je přinášen do chrámu pozemského Jeruzaléma«
(I, 413). O Panně Marii připomíná její panenství, poslušnost zákonu, čistotu a její utrpení: »Svatá Parina Bohorodička, která porodila nad lidský
obyčej - ne z tělesné žádosti, ale počala z Ducha svatého ... zůstala mimo
chrám, aby zachovala zákon a po 40 dní nevcházela do velesvatyně« (I,
404). »Simeon předpovídá ukřižování, když mluví o tom, jaký zármutek
bude mít svatá Bohorodička. Praví: Tobě pronikne duši meč, to jest, když
ho uvidí přibíjeného na kříž, krutou bolestí a těžkým zármutkem jako
kopím probodla svou duši, aniž myslila na jeho dobrovolné ukřižování«
(I, 413), »Přečistá Bohorodička, která nebyla oplodněna (mužským) semenem, ale počala z Ducha svatého, nestala se nečistou ani podle zákona, ani podle skrytého znamení« (II, 256).
O Zvěstování jsou dvě promluvy. Hlavní předmět je vtělení Syna
Božího, ale připomíná se také Boží mateíství Panny Marie a rozdíl mezi
Evou a Pannou Marií: »Dnes Syn Boží, náš Pán a Bůh, nevýslovně
vchází do lidského těla, hodlaje stvoření svých rukou svým vtělením
zbožštit a opět ubytovat v ráji... dnes ten Jehož nebesa nemohou obsáhnout, se vměstnává do lůna Panny ... ten, který se přede všemi věky narodil na nebesích z Otce bez matky, nyní se úžasně a podivuhodně vtěluje
na zemi bez otce z Matky, Panny ... Nyní je zrušena kletba tvé prabáby.
Skrze ženu totiž přišlo všechno zlo a smutek, nyní však skrze tebe rozkvetlo všechno dobro« (I, 545).
Zbývající tři svátky jsou výslovně mariánské: Narození, Početí a Zesnulí. O Nnrnypni jsou rlvě promluvy Vlastní předmět je uveden slovy:
»Narození přesvaté Vládkyně naší, Bohorodičky a ustavičné Panny Marie« (I, 197). Pak je opět vedle sebe a proti sobě postavena Eva a Maria:
»Dnes narozená vnučka a paní praděda Adama roztrhává pekelná pouta.
Dnes se narodila zkáza Eviny kletby a obnova celého světa. Dnes je
zničen starý klam a novým lidem zazářila nová radostná zvěst. Neboť hříchem ženy jsme byli vyhnáni z ráje a opět narozením ženy se vracíme
zpět do ráje. Eva totiž přijala radu hadovu, ale tato (Maria) porodila Krista, který hada zabil« (I, 207).
O Početí Panny Marie máme jen jednu promluvu. O předmětu svátku
Početí praví svatý Kliment: »Dnes vzniká počátek naší spásy a začíná růst
v lůně spravedlivé Anny podle zvěstování archandělova vnučka spravedlivého Jessea, z pokolení Davidova. Skrze ni byla rozvázána pouta Ada82

mova, skrze ni byl svět osvobozen od lsti (ďáblovy), z ní se radují proroci,
očekávající, že se z ní narodí náš Pán Ježíš Kristus« (I, 312). Jde tedy o
početí, kterým svatá Anna počala Pannu Marii (conceptio activa Artnaé),
ale vlastním předmětem je početí, kterým byla počata Panna Maria (cowceptio passiva MariaeX To vyjadřuje svatý Kliment ještě znovu výslovně:
»Dnes slavíme úctyhodné početí naší ctihodné Paní Bohorodičky... slavíme úctyhodné početí přesvaté Paní a přečisté Bohorodičky« (1,312). Svatý Kliment tu zdůrazňuje dokonalou čistotu a svatost té, která byla počata. Vyjadřuje se tím to, co my nazýváme neposkvrněným početím.
Uchránění od dědičného hříchu je tu naznačeno rozvázáním pout Adamových a osvobozením od lsti ďáblovy,
O Zesnutí nám zanechal svatý Kliment tři promluvy, které vynikají
krásou obrazů a bohatstvím myšlenek, zvláště druhá promluva, končící
nadšeným hymnem chvály o Nanebevzaté. V první promluvě krátce
načrtává vlastní předmět svátku: »Nyní Matka Krista, našeho Boha, která
opustila tento velmi klamavý svět, přichází do věčných příbytků nebeského bydliště. V tento den mají radost andělé v nebesích i lidé se veselí na
zemi. Proč? Protože meč cherubů se vzdaluje od brány r^je a Matka
Boží, která skrze ni vešla, přijímá všechny, kteří oslavují její přesvaté zesnutí« (I, 751). Ve třetí promluvě připomíná zvláště její všemocnou a
všeobecnou přímluvu: »Dnes vnučka a paní praděda Adama vchází do
věčných příbytků. Dnes se uvolňuje prabábina kletba, lpící na lidské přirozenosti ... Když vešla do nebe, milostivou modlitbou jako slunce
ozařuje svět, slávou a ctí věnčí pravověřící, kteří ji velebí jako vpravdě
Matku Boží. Ona se stala utlačovaným pomocnicí, zarmouceným ochránkyní, trpícím těšitelkou, nemocným léčitelkou, pravověrným pevnou
tvrzí, apoštolům pochvalou, mučedníkům silou, světcům nepomíjející
korunou« (II, 438). V druhé promluvě líčí její smrt a oslavení: »Pozdvihněme mysl, abychom viděli předivné zesnutí Matky Páně a shromáždění jeho učedníků na oblacích, jak doprovodili přečisté tělo opravdu
přesvaté a přeslavné naší Vládkyně Bohorodičky a ustavičné Panny Marie. Skrze ni byl obnoven lidský rod zestárlý hříchem, skrze ni byl otevřen
Eden, zavřený kdysi prabábou Evou. Skrze ni plamenný meč se obrátil
zády a utekl a otevřela se cesta, jíž se vchází k pokrmu života. Skrze ní
kletba byla zničena a rozkvetlo požehnání, A odkud se smrt nastěhovala
k nám, odtud vzešel nesmrtelný život. Vždyí ona se ukázala jako nebe,
protože přinesla nebi i zemi Stvořitele. Skrze ni se lidstvo zbožstilo, když
Kristus ležel v jejím přesvatém lůně« (I, 766). Dále odpovídá na otázku,
proč a jak zemřela: »Náš Pán Ježíš Kristus přišel na zem, spojil se
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s tímto smrtelným tělem a kvůli nám okusil smrti svým tělem ... Proto i
přesvatá Paní, ustavičná Panna Maria, Matka Boží také okusila smrti
svým tělem. Sám Pán a Bůh sestoupil k ní i s množstvím nebeských mocností, přesvatýma rukama přijal její přesvatou duši. Na její prosbu shromáždili se apoštolově ze všech stran na oblacích působením duchovní
moci. Nejen ti, kteří byli naživu, nýbrž i ti, kteří už odešli na onen svět,
aby byli svědky a aby doprovodili úctyhodné tělo přečisté Matky Páně. A
odtud ji přenesli do Getsemanské zahrady. Jedni se tu s ní loučili chvalozpěvy, druzí ji zase uložili do hrobu. A odtud třetího dne z hrobu
vstala. Tak ,se slušelo, aby byla vysvobozena z hrobu a aby jako Matka byla u Syna« (1,766). A ke konci nadšeně pozdravuje Nanebevzatou: »Buď
zdráva, duchovní zahrado rajská, která jsi vylila nesmrtelnost na lidský
rod! Buď zdráva, nová archo, která jsi v sobě nenesla kamenné desky, ale
zrodila jsi samého zákonodárce Krista, Spasitele světa! ... Buď zdráva,
která jsi obnovením Adama a vysvobozením Evy!« (I, 767).
Svatý Kliment a podobně i svatí Cyril a Metoděj byli přesvědčeni, že
Panna Maria skutečně zemřela. Jako důvod uvádí, že se chtěla připodobnit svému Synu, který dobrovolně zemřel za spásu světa. Toto je dnes
přesvědčení většiny teologů. Nechybějí ovšem zastánci opačného názoru,
kteří soudí, že Panna Maria nepodléhala smrti, protože nepodléhala
ani dědičnému hříchu, ani nebyla poskvrněna žádným jiným hříchem.
Církev v této věci nevydala žádné rozhodnutí. V dogmatické definici z 1.
listopadu 1950 je řečeno: »Deßnimus divinitus revelatum dogma esse:
Immaculaíam Deiparam semper Virginem Mariam, expleto terrestrís v/tae cursu, fuisse corpore et anima ad caelestem gloríam
assumptam.«
Nepraví se tu, že zemřela, ale že dovršila běh pozemského života. Proto
se tu ani neříká, že byla vzkříšena, poněvadž to by už předpokládalo, že
zemřela. Církev nechtěla v této věci nic definovat a ponechává to teologům k volné diskusi. Definováno bylo jenom to podstatné, že totiž tělo
Panny Marie spolu s duší bylo oslaveno a vzato do nebeské slávy. To také jasně učí a vyznává svatý Kliment, jenž převzal toto učení od svatých
Cyrila a Metoděje.
Popis smrti, pohřbu a vzkříšení Panny Marie, jak jej podává svatý
Kliment, je vzat z apokryfu Transites beatae Mariae. Tento apokryf napsal jakýsi Lucius Enkratita ve LIL-V. století. Papež Gelasius I. (492496)
tento apokryf odsoudil, protože jsou v něm obsaženy bludy o nejsvělější
Trojici a o stvoření světa. Neodsoudil však samu podstatu popisované
události, totiž oslavení Panny Marie po smrti. I když některé okolnosti
jsou vy bájené, přece událost sama tím není popřena. Tento apokryf ne84

pochybně čerpal z ústního podání o oslavě Panny Marie, ale chtěl ji doplnit svými výmysly. Také někteří svatí Otcové v tomto smyslu přijímali
zprávy tohoto apokryfu, napL Modestus Jeruzalémský (f 674), Ondřej
Krétský (f 720), Germanos Cařihradský (f 733) a Jan Damašský (f kolem 750). Ze starších možno jmenovat Pseudodionysia Areopagitu
(V. stol.) a Řehoře Turského (f 594). Jisto je však, že dogmatický základ
tohoto svátku není apokryf, ale tradice, z níž vznikl i tento apokryf. Nemůžeme se proto divit, že i svatý Kliment a též svatí Cyril a Metoděj znali tuto tradici i tyto apokryfní zprávy, ale pravděpodobně prostřednictvím
svatých Otců, ne přímo z apokryfu.
Jak je z uvedených ukázek patrno, cyrilometodějská nauka o Panně
Marii, kterou podává ve svých promluvách jejich věrný žák svatý Kliment
Ochridský, je opravdu čistě katolická a obsahuje všechny základní dogmatické pravdy, týkající se Panny Marie. Je to jeji ustavičné panenství,
Boží mateřství, dokonalá svatost již od samého početí, nebeská oslava těla i duše a její všestranná přímluva za všechny lidi. Oblíbenou myšlenkou
svatého Klimenta je srovnání Evy a Panny Marie, které v jádře obsahuje
celou mariologii svatých Otců a zvláště krásně osvětluje účast Panny Marie na díle spásy, její prostřednictví a čistotu ode všeho hříchu. Tato nauka byla vyložena a rozvinuta již od svatého Justina (f kolem 165), svatého
Irenea (f kolem 202) a svatého Efréma Syrského (f 373) a rozšířila se nejen u východních Otců, ale i na Západě. Svatý Kliment se k ní znovu a
znovu vrací a tím dokazuje, že nejenom on, nýbrž i svatí Cyril a Metoděj
byli dokonale obeznámeni s věroučnou tradicí křesťanského Východu a
pevně stáli na jejích základech i v nauce o Panně Marii.

JOSEF ZVĚŘINA

( P r a h a ) (*)

DĚJINY A ZBOŽNOST
A opět v Čechách vzplál boj na různých polích válečných - o smysl
českých dějin. Po kolikáté už? Možno proto otázku odbýt cynicky, že
naše dějiny - a dějiny vůbec - nemají smysl či že jsou řetězem nesmyslů?
Jenže ona otázka se obrací i k smyslu přítomnosti a budoucnosti - a tak i
zde vznikly diskuse, tentokrát za bohaté účasti naší emigrace. Množství
(*) Vychází bez vědomí autora.
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odpovědí budí na jedné straně rozhořčení, na druhé radost: je zřejmé, že
by bylo holou nerozvážností chtít vyhotovit apodiktickou, všemi uznávanou devizu. Aby takové pokušení nevzniklo, pokouším se o skromný pokus zahlédnout onen trojí smysl - minulosti, přítomnosti a budoucnosti,

I
Jaký je tedy smysl českých dějin? Náboženský? Národní? Třídní? Kulturně mravní: demokracie, pravda, spravedlnost? Bohatost otazníků by
měla varovat před jednostrannými odpověďmi. Nezdá se mi však, že boje
poslední zachovávaly rytířskost diskusí dob minulých. Sebejistota a útočnost zápolících zdála se mi vylučovat ochotu pochopit a uznat protivníka.
Jakási alergie způsobená obecnou nákazou dává více místa vzrušenosti
než argumentům; a když argumentům, tak přednostně tem, které jsou
víc jedovaté než věcné,
Předně by byla metodicky nutná quaestio elenchi, jak radili dávní dialektici: zda jsou respekto vána všechna příslušná stanoviska. Potom v nich
hledat »zrno pravdy« - ale raději co nejvíc zrn. Ba dokonce zvážit, zda nemají nějaký společný základ, i když jmenovatelé jsou tak různí.
Nuže, zdá se mi, že život národa, každého národa je tak bohatý a
mnohotvárný, že svést jej na jeden jediný - a nadto výlučný - moment je
marný počin a nevěrohodné zjednodušení. Dále si myslím, že »smysl
dějin« není nějaké samostatné jsoucno, něco,, co se samo vynoří a svébytně žije v abstraktní, metafyzické oblasti. Naopak, smysl je soubor hodnot, který vytvořily živé a konkrétní generace ze své nejhlubší podstaty a tak vtiskly tvářnost životu, který žily. Smysl dějin je pak uchovávání,
předávání a rozmnožování tohoto dědictví. Není tedy jen v historických
zprávách, v ekonomickém dědictví, kulturních památkách; poznamenává
určitým způsobem náš vnitřní život, naše myšlení, naše cítění, naše kritéria, Bez této historičnosti není člověk člověkem, národ národem,, společnost společností. Tento smysl dějin může být též »čten« ve své nejvnitrnější podstatě jen těmi, kdo zůstávají otevřeni pro celou šíři a hloubku života, kdo nejsou zaslepeni předsudky, omezenou ideologií; těmi, v nichž
všechny kladné hodnoty »rezonují« a žádná není a priori vyloučena.
Hodnoty, které byly vytyčeny jako ustavující smysl naších dějin, jsou
různé významem pro různá dějinná období, různá pro osobní vztah k
nim, a proto i různá v hodnocení. Ale pro tuto významovou různost
nesmí být žádná odmítána. Ovšem sotva lze stanovit všeobecně platnou
stupnici hodnot tak přesvědčivou, že by ji všichni lidé uznávali. Ani ne86

stačí některou akademicky nebo historicky podmíněně uznat, ale potom
nastolit nějakou předem zvolenou jako absolutní.
Zdá se mi, že uvedené ustavující hodnoty mají společný kořen.
Ovšem za jedné podmínky: že jsou brány v nejhlubší poloze. Náboženství, národ, kultura, étos, touha po svobodě, po demokracii, hledání pravdy a spravedlnosti - a další! - mají ve své podstatě cosi předchozího všemu určování, něco netematizovaného a nedefinovatelného.
Tento transcendentální - a případně i transcendentní - moment může
být pojmenován různě. Je to neochvějná úcta ke každé hodnotě, neúplatné hledání pravdy, oddaná služba každému dobru, sebenasazení a sebevydanost za právo druhého. Je to ipsa ratio bani, jak říkali staří - samo
jádro každé hodnoty.
Zahrnuje však i moment kritický, hodnotící soud. Všechny lidské
hodnoty jsou ambivalentní. Náboženství se může stát fanatismem nebo
vnější zvykovostí; národní cit šovinismem anebo upadne v lhostejnost;
zápas o spravedlnost se může změnit v nenávist nebo jinou formu třídní
nespravedlnosti; hledání pravdy v nekonečné hádky; svoboda ve zvůli,
demagogii atp. Už z toho důvodu nelze žádnou z těchto hodnot klást
absolutně.
Konečně pravý smysl vede k jednání, k činu. Smysl dějin bez odpovědnosti za svěřené dědictví by pozbyl smysl. Po poznání a uznání hodnot následuje volba a rozhodnutí. Tak se stává smysl dějin závazkem a
odpovědností pro přítomnost a orientací pro budoucnost.
II
Pro tento hlubinný základ všech hodnot v člověku volím zapomenutý výraz »zbožnost« (devotio, eusebeia). Chci jej vzkřísit z hrobu, kam jej
zahrabala bezbožnost, neuctivost, aby svou neobvyklostí udeřil jako
srdce dobrého zvonu. Je neštěstím, že zmizel ze života soukromého i veřejného. Abych však pouze nešokoval a neprovokoval, kladu si za povinnost význam tohoto výrazu prokázat právě v souvislosti s tématem smyslu dějin, současnosti i budoucnosti.
Výraz »zbožnost« má více významů a významových odstínů: náboženský i světský (die Weitfrömmigkeit), hlubinný i naivní, povrchní a
směšný (to je však už pobožnůstkářství) - anebo i hrůzně iracionální (sr.
kult osobnosti, rasy, národa, třídy). Pro věřícího je zbožnost vposledku z
Boha, postoj úcty inspirovaný vírou v Boha. Nevěřícímu ochotně uznávám zdroje imanentní.
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Zbožnost takto pojatá - tj. pokorná oddanost a věrnost, oběť a služba zdá se mi být silou, která vytváří velkou osobnost, dává hluboký smysl jejím
činům, citlivost v hodnocení, zaujetí pro širé horizonty skutečnosti, úctu k důstojnosti člověka, k jeho názorům a právům, vede k odpovědnosti a k hledání
všestranné spravedlnosti. Taková osobnost - lépe: takové osobnosti - spoluutvářejí »duši národa«, vtískují mu hlubokou a vlastní tvář - a právě tak vtiskují jednotlivým událostem,, životu, kultuře smysl. Potom všecko, co bylo
vytvořeno smysluplného v životě náboženském, mravním, kulturním a sociálním, je nejhlubšim dědictvím národa. A to pak zaseje možno pochopit,
uchovávat a množit jen a jen z tohoto ducha.
Nacházím tento rys na všech velkých osobnostech našich dějin, osobnostech známých i neznámých, dávných i současných. Samozřejmě na
světcích české země - a bylo by osudné je z dějin vylučovat jen proto, že
je katolická církev takto vidí a ctí. Samozřejmě též v české verzi středověké »devofio moderna«; ve zbožnosti barokní, která v sociální a národní
bídě držela život a ducha národa - a přes všechny stíny nám zůstavila
úctyhodné dědictví. Vidím tuto zbožnost i v zanícení našich buditelů, i
když to byli náboženští liberálové, filozofičtí racionalisté a jednostranní
osvícenci; hořeli »pro svatou věc«.
Smysl dějin netvoří jen velikáni ducha. Strom, živý strom, musí mít
hluboké kořeny, korunu nést hezky vzhůru - a ne naopak; má silné větve,
ale i malé větvičky, které nesou listy, květy a plody. Tento dávný obraz
ukazuje, že smysl dějin netvoří diskontinuitní události, episody, ale tvoří
jej všichni, kdo usilují o skutečné hodnoty, malí i velcí. Takovou zbožnost prosté české ženy, tvůrčí a obdivuhodnou, vylíčila liberální Božena
Němcová ve své Babičce ~ anebo, abych vzal příklad méně známý - židovský intelektuál v postavě české služtičky ve Vídni v knize s příznačným podtitulem Zbožnost (Barbara oder die Frömmigkeit).

III
Václav Černý nám nedávno podal pozoruhodnou »definici« kultury:
»Kultura je celek všech forem lásky a uměnír myšlení a jednání, které dovolují člověku být stále svobodnějším a tvořivějším, být stále víc člověkem« (O povaze naší kultury, edice Arkýř 1981, str. 13). Z těchto slov a
z obsahu celého spisku je patrno, že možno užít toho, co je zde řečeno
o kultuře, též o smyslu dějin: smysl dějin a smysl kultury je totožný.
Důvod je v tom, že kultura je nejhlubší vrstvou dějin, a tedy nejhlubšim
základem jejich smyslu.
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Ve slovech Václava Černého je vyjádřeno skutečně totéž, co jsme o
smyslu dějin dosud řekli: jde o celek, formy lásky jsou totéž, co jsme nazvali zbožnostído
hledání smyslu dějin musíme pojmout umění, myšlení i jednání,, a to talc, aby člověk byl svobodnější, nespoután žádnými
předsudky, a tak víc člověkem. Tvořivost jsme připsali malým i velkým.
Řečeno pointou: smysl dějin má za základ kulturu v nejširším obsahu;
jako akční princip zbožnost (lásku). Tato aktivita je inspirační, je noetickým momentem v rozpoznání a pochopení hodnot, je hodnotícím kritériem myšleníJednání, je závazkem k tvorbě nové (nejen tedy k uchováváni hodnot minulých).
Nesmysl dějin spočívá tedy v dialektickém protikladu: v principu
neúcty, vylučování a jednostrannosti. Tak z našich učebnic dějepisu vypadla celá velká období umění a myšlení. Jsou zakázané knihy Jdou do
stoupy v počtu nesrovnatelném s neblahým Koniášem. Objevují se verdikty a kaceřování soukromé i státní proti jinak myslícím a jednajícím.
Množí se tabu, zakázaná místa, nebezpečná určité ideologii. Program
státní propagandy proti metodějskému jubileu - jiný současný příklad obsahuje kromě omylů, invektiv a podezírání velkou neúctu k dějinným
faktům, jejich významu, zato velkou porci zloby a zaujatého ducha,

IV
Jak patrno J e otázka po smyslu dějin zároveň i otázkou po smyslu přítomnosti. Opět tu byly četné debatyJací jsme, co dělat, kde jsme dnes na
mapě Evropy, co můžeme říci světu. Odpovědi jsou zase různé: od
nejčernějšího katastrofismu po opatrně růžový optimismus.
Opět si myslím, že zase třeba třídit, zkoumat, ohmatávat každý názor,
každou kritiku, každou naději. Je nepravdivé zoufalství, které nevidí východisko, stejně jako je nepravdivé tvrzení, že žijeme nejslavnější dobu
svých dějin - až na některé stíny, které jsou daní vývoji, ale postupem
přeměn dialektickým skokem zmizí. Nemám rád masívní tvrzení Jako by
komunisté nikdy a v ničem neměli pravdu - stejně jako že my máme
pravdu ve všem; že vším jsou vinni komunisté a my jen obětní beránci.
Takové myšlení v nás je trochu totalitní: trochu jen proto, že nemá moc.
Ale pravdy v něm není, neboť moc není kritériem; naopak myslím, že
(polo)pravda, která má potřebu násilí, má vše prohrané.
Mezi oběma způsoby sebeuctívání a zneuctívání druhých, mezi zpupností a sebelitováním je ještě třetí postoj - rezignace: nedá se nic dělat.
Ta má dvojí tvář: neschopnost odporu proti vleku anonymních sil anebo
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tupý vstup do toho vleku. Obojí je škodlivé: vláčícím i vláčeným. Přestává život, vývoj, osobnost, společnost, dějiny.
Co tedy dělat? Odpovídám: otázka je špatně položena. Třeba se ptát:
kdo jsem, jak myslím? Na počátku je slovo, pak čin - to je potřebná protifaustovská logika. Faustovské logice propadli vyznavači praxe, hlasatelé
násilí, teroristé atd. Kdy prohlédnou k pravdě? Což není dost důkazů, že
na počátku zla je špatné myšlení, že čin bez myšlenky je bezhlavý, nebezpečný, nelidský?
Potřebujeme tedy nové myšlení. To už řekl Heidegger. Potřebujeme
konverzi - říká Radim Palouš. Dodávám: potřebujeme svou »devotio
moderna«. Potřebujeme především úctu k sobě i k sobě navzájem. Üctu
k člověku, k přírodě, k Bohu. Potřebujeme čistotu srdce, ryzí charaktery,
oddané služebníky pravdy a práva. Potřebujeme smysl pro všechny hodnoty, »lásku ve všech formách«, píše Václav Černý. Musíme obezřetně
vážit všechna mínění, hledat v nich částečky a stále je integrovat v pravdu
plnější. Musíme se pokoušet stanovit hierarchii hodnot - od materiálně
ekonomických podmínek, výrobních vztahů, forem vlastnictví atd. ke
kultuře duchovní, k filozofii obecnější, než udávají jednotlivé nálepky,
které opatrně odstraňujme. A - last but not least - přiznejme se otevřeně
k víře, náboženské víře. Nepotřebujeme »anonymní křesťany« - i když
musíme snášet potupy, vlastně vyznamenání.
Teprve potom přijdou činy. Jinak jsou to »mrtvé skutky«. K činům
malým i velkým jsou voláni malí i velcí, všichni, všichni podle svých hřiven. Tak musíme stále vědoměji společným úsilím budovat lidskou obec
se všemi lidmi - a my křesťané se znamením živého Boha na čele, pod
sluncem Boží přítomnosti a v kontemplativně činné zbožnosti.
Nevytýkejte mi, prosím, že nepíšu »konkrétně«. Nejste malé děti, které potřebují konkréta, neboť jejich myšlení je nevyvinuté. U dospělých se
»konkrét« bojím, pokud nevycházejí z jejich nitra, přesvědčení, svědomí. Václav Havel může psát, proč poctivě platí tramvajenku, protože
se neřídí strachem z konkrétní pokuty, ale mravním imperativem. Ne,
nejsem kazuista, abych vám určoval jednotlivé skutky a volby. Kultura
srdce a ducha, zbožnost ti poradí konkréta lépe než já.
V
Třetí »časový rozměr« smyslu dějin je budoucnost
Zase mi z duše
mluví Václav Černý: »Filozofie dějin znamená hledání smyslu dějin a
slůvko smysl zahrnuje futurální rozměr, týká se zrovna tak budoucnosti
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jako přítomnosti a minulosti (všimněte si obráceného pořadí! - pozn. J,
Z.), a smysl dějin značí pak význam, jejž dané dějiny počaty explicitovat,
dosud uskutečňují a budou uskutečňovat i nadále, až jej dovrší na svém
závěru úplným rozvinutím a realizací toho významu« (cit. cl., str. 8).
Václav Černý pak tuto zářnou eschatologii relativizuje způsobem, který už se mi tak nelíbí. Ale nechci ani já se oddávat snům a přáním: otázka
naší budoucnosti je nastolena, je to otázka vážná, existenciální, v měřítku
osobním i společenském, národním i světovém. Nejde o budoucnost
nejvzdálenější - ta prý se dá lépe předpovědět - ale spíš o budoucnost
bezprostřední - a ta je dost potemnělá.
Jaké máme šance? Nejsem futurolog, abych vycházel ze statistik a vědeckých prognóz. Ptám se jinak - ptám se po naději, po zvláštní naději,
která je součástí oné »zbožnosti«.
Neboť je to její síla, namířená vpřed. Naděje je skutečně síla, která
brání hodit flintu do žita, dezerci, sebelikvidacL Zase se scházím s Václavem Černým: »Jako sázka osobní opravdovosti na budoucnost kulturních hodnot váží vahou celých reálných, vlastních životů« (str. 12).
Naděje není přenesení osobní odpovědnosti na něco nebo na někoho jiného, ale naopak plné a nezaměnitelné přijetí odpovědnosti, věrnost a
trvání v pravdě, která nás osvobodí. Nasazení sebe za situace jakékoliv.
Minulost a přítomnost všech hodnot se tu otevírá k dalšímu kroku. Jen
beznaděje tento krok může zastavit. Z kritiky minulého a přítomného se
utvářejí opory pro další tvorbu. Zpytování svědomí očišťuje výhled do
budoucnosti. Proto cením knížku Miloslavy Holubové Posmrtný život,
neprávem přehlíženou, ač vyšla zatím v italském překlade (!): z neúprosného rozboru svědomí a vědomí minulosti roste étos budoucnosti, který
sahá až za práh našich skutků ve věčnost.
Samozřejmě, že v tom projektu budoucnosti musí opět figurovat »inspirativní ideje« (V. Černý), pokud možno všechny, malé i velké, S neúnavnou bdělostí a bedlivou starostí musíme usilovat o celistvost, aby žádná hodnota nebyla utracena, přeceněna ani podceněna. My křesťané
musíme prosit Moudrost - a nevěřící hledat aspoň moudrost lidskou abychom rozpoznali plodné a tvůrčí momenty nové, přítomné i minulé.
Budoucí společnost bude podle všeho pluralitní. Žádná totalitní dosud nepřežila - díky Bohu. Nepřál bych své zemi a celému světu monolitní společnost, mravenčí stát a totalitní diktaturu jakékoli barvy a jakékoli ideologie. Věřím, že osobnost a společnost bude tvořit především
víra, ale nechtěl bych, aby křesťanská víra tvořila státy, hranice, režimy a
policii, ideologický monopol moci a učení.
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Nesmíme se stát vnitrní ani vnější emigrací - m y s l í m ne na zeměpisné hranice. Nesmíme se stát vlastním exodem nebo exitem, pohřebními
zřízenci vlastní cti a naděje. Hledej odvahu, kde můžeš! Jen nebuď žádnou z těch figur, které hrají švejkovinu, národní hymnu v období temna
20. století! Potřebujeme osobnosti na každém místě, ne »erární blbce«,
kapitulanty, opatrníky, zápecní mudrce, kolaboranty. Z takového nic by
asi ani Büh nic nestvořil ...
Ať mi nikdo tyto výrazy nezazlívá a nevytýká, že se do »zbožnosti«, o
které mluvím, nijak nehodí. Ale hodí! Řekl jsem, že zbožnost je kritická
a spravedlivá. A sám Spravedlivý farizeje tvrdě častoval a na svatokupce
vzal bič. Zbožnost není svatouškovství - ale, jak jsem řekl, uctivý postoj z
Boha k pravdě a spravedlnosti, proto pak odmítavý k tomu, co z Boha
není.
*

*

*

Diskusi o smyslu našich dějin, naší přítomnosti a budoucnosti nepokládám za ukončenou nebo uzavřenou. Bojoval jsem jen s přízrakem jednostrannosti, proti neúctě a barbarství omezenosti, pro zápolení s otevřeným hledím. Jestli si naše země zaslouží další život, bude třeba jej očistit
od lži, strachu a nenávisti. Stihne-li nás katastrofa šílenců - což přece jen
nevěřím - ať padneme s čistým štítem. Ale ne, chceme žít, žít životem
plným a čistým, aby byl světlem těm, kdo žijí ve tmě a stínu smrti.
»Avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější
i budoucí« (J Tim 4, 18).
Květen 1985
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OTO MÁDR (Praha) (*)
JAK CÍRKEV

NEUMÍRÁ

K teologii ohroženě

církve

ÚVOD
Pražské jaro 1968 otevřelo katolíkům jakýsi prostor svobody a normálnějšího života. Uprostřed sedmdesátých let - dík státní »normalizaci«
- to vše bylo jen hořkou vzpomínkou. Na jejím pozadí se vyjímal současný stav tím temněji. Šířil se pocit marnosti a to mě podnítilo k teologické
meditaci o umírající církvi (i). Pokusil jsem se promyslet smysl místní
církve, která beznadějně dožívá. Ne snad proto, že by se mi životaschopnost naší církve tenkrát zdála být nulová, ale protože Jak známo, podívat
se smrti přímo do očí má neocenitelnou stimulující hodnotu právě pro
život.
V následujících letech se začala probouzet vitalita církve. Mimo jiné
tím, že řada katolíků uvažuje o minulosti i budoucnosti církve, a to způsobem, který udivuje vědomím odpovědnosti a myšlenkovou šitou (2).
Tyto dílčí úvahy a také různé spontánní projevy života zároveň nastolují radu rámcových otázek. Na ně se nedá odpovědět tak lapidárně
prostě, jak to stačilo pro »umírající« církev (což je mimochodem pouze
extrémní případ církve ohrožené). Teorie i praxe voltyí po uceleném
přehledu, především problematiky. Pro zralou syntézu ještě nedozrál čas,
ale obrysové zmapování terénu už je aktuální. Zatím se mi nepodařilo zjistit, zdali někde bylo zpracováno (3). Přitom není tajemství, že církev trpí
v mnoha koutech světa, af přechodně nebo dlouhodobě. Variant je mnoho, ale mají důležité společné rysy. Hromadí se zkušenosti a různé orientační pokyny ad hoc (4). Na promyšlené nápory se však často reaguje bezprostředně a spontánně; leckdy se názory rozcházejí. Dost důvodů pro
soustavnější, propracovanější reflexi. Měla by být k dispozici celé církvi
(*) Vychází bez vědomí autora.
( ! ) FRANZ MARKUS (pseudonym), Modus moriendi der Kirche, v »Diakonin« 1977/2, str. 115119; česky ve »Studie« 69 (III/1980), sir. 265-269.
(2) Různými aspekty existence církve v přítomné situaci se zabývá JOSEP ZvfíftlNA zvláště ve
svazku Odvaha být církvi (Opus bonům 1981) a rada dalších autorů doma i mimo domov.
na více než 3,000
(3) Stojí za zmínku, že pokoncilní vynikající Handbuch der Pasioraltheobgíe
stranách nebere vůbec na vědomí problematiku církve v tísni - málo let po tvrdých zkušenostech s nacismem,
(4) Např. pozoruhodné pastorační směrnice arcibiskupa Uungy z Kaiangy z 18. března 1975,
kdy v Zaire vrchoíila vlna tvrdých administrativních opresí. Český překlad, mírně zkrácený,
v Teologický sborník č. 4, str. 60-68 (samizdat bez vročení, asi z r. 1979).
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ve světě. Měla by se stát součástí praktické teologie a v základních rysech
vstoupit do vědomí všech katolíků: jako příprava na možné těžké situace
vlastní i jako mentální průprava pro pomocné akce ve prospěch jiných
ohrožených církví (5).
Následující stránky nechtějí být ani řešením situace církve v naší vlastí, ani hotovou teologií ohrožené církve. Pokoušejí se o průzkum možnosti takové teologie, o předběžný náčrt její možné struktury. Snažím se
přitom vyhýbat apelativnímu tónu, aby se mohla ukázat nezastupitelná
úloha střízlivého uvažování i v tak citlivé oblasti.
Musím ještě předem upozornit na to, že se zabývám jen katolickou
církví, a to záměrně. Když se pokouším o počáteční orientaci, netroufám
sí přibírat problematiku od naší, katolické přece jen trochu odlišnou.
Není však možné pochybovat o tom, že situace ohrožení má pro všechny
víc než dost společného. A že by všechny měla sbližovat.
Možné námitky
Praktikové neslyší rádi slovo teorie (»Nedělejte ze všeho vědu!«). Na
druhé straně však jsme si všichni zvykli opírat se o odborné vědění ve
všech možných oblastech života. Takže právě Boží věci odbýt selským
rozumem by bylo nedůstojné a také nemoudré. Ostatně - každý praktik
má své myšlenkové předpoklady, osobní teorii, jenže taje nesouměřitelná s kriticky zpracovaným úhrnem zkušeností a myšlení mnoha jiných.
Jiná námitka říká, že církev má Ducha svatého, a proto že stačí důvěra
v Boží vedení. Souhlasíme v tom smyslu, že důvěřující víra a modlitba
jsou pro křesťany v tísni to první; světská chytrost nestačí, tím méně
úzkostné shánění pozemských opor. Ale také je pravda, že Duch svatý
poskytuje světlo těm, kteří se namáhají, ne lenochům. Sám Ježíš nejednou burcoval učedníky k uvažování. Ve Skutcích apoštolů čteme o poradách, diskusích i sporech první církve. V naší době rozvinutého myšlení
- mj. vymýšlení důmyslných strategií proti náboženství - nesmí podřimovat ani rozum křesťanů, viz podobenství o pannách a novozákonní výzvy k bdělosti. Pro srovnání: měl by snad být dnešní učebnicí pastorální
teologie Liber curae pastoralis Řehoře Velikého, bylo snad od něho opovážlivostí, že se nespokojil s Novým zákonem?
Přesto zbývá vyrovnat se s Ježíšovým pokynem: »Až vás povedou na
soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte« (Mk 13,11). Stačí přihlédnout k původnímu textu.
(5) Je chvályhodné, ale méně účinné, když bratři v Kristu přinášejí do Druhého světa soucitné
srdce bez dnISich znalosti.
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Stejným slovem varuje Ježíš před ustaraností, tj. přehnanou, úzkostlivou
péčí při obstarávám jídla a oděvu: »Nemějte starost« (Mí 6, 25), přičemž
v obou případech je použito téhož řeckého slova merínmao, Tedy žádný
zákaz přemýšlení. leště více váží, že Ježíš nejen učedníky předem vyzbrojuje duševně na to, co čeká jeho brzy a je později, ale sděluje jim také
konkrétní pravidla pro různé situace; např.: »Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do druhého« (Mt 10, 23), I svým příkladem nás povzbuzuje, abychom byli prozřetelní, dívali se dopředu, promýšleli, jak se budeme chovat.
Uspořádáni
problematiky
Na počátku každého zkoumání j e velmi důležité správně položit otázky; formulace otázky je první krok ke správné odpovědi. Následující
stránky představují pokus o sestavení otázek (v nejrůznější formě), utřídění problematiky. Některé rozpracovanější partie slouží spíše jako ukázka možného postupu.
Z povahy věci samé se naše zkoumání rozčleňuje do dvou problémových okruhů,, které jsou vyjádřeny slovy ohrožení a obrana. Ohrožení je
výzva nepřátelských faktorů, odezvou na ni je obrana církve.
Nejprve tedy potřebujeme prozkoumat situaci ohrožení, samozřejmě
v náležitém zobecnění a šíři, ze všech užitečných hledisek. Použijeme
přitom převážně metody
konstatace - zjišťování povahy ohrožení, jeho složek, faktorů, okolností, možných podob a
explikace - výklad z motivů, záměrů, souvislostí historických a jiných.
Na to navazuje téma obrany, při němž se uplatní převážně metoda
axióze - zhodnocení kladů a záporů situace, sil, možností, pravděpodobných perspektiv a
aplikace - z předchozího vyplývají důsledky pro obranu přímou nebo
nepřímou, tím nebo oním způsobem, hned nebo později.
OHROŽENÍ
Nejprve snad musím vysvětlit, proč mluvím o ohrožení místo o pronásledování. Tento tradiční výraz nevystihuje celou šíři problematiky.
Vyvolává barvitou představu katakomb a krvavého mučednictví, zatímco
v současné době se dává přednost nenápadnějším prostředkům, aspoň
většinou. Historie totiž stále znovu potvrzuje Tertulíánovo konstatování,
že »krev mučedníků je semenem křesťanů«. Kromě toho v moderním
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jazykovém povědomí se toto slovo spojuje většinou se stíháním zločinců,
což není náš případ. Ještě větší význam má pohled do dějin: církev prožila nesčetné různých situací útlaku a ohrožení, přičemž jen málokdy byla
odsouzena k naprosté pasivitě. I v krajní nouzí dokázala najít aspoň nějaké prostředky obrany, aspoň slovem, víz apologie adresované římským
císařům atd. Dnes je po té stránce situace značně jiná.
Co je ohrožení? Stručně to můžeme vyjádřit asi takto: stav nebezpečí
pro existenci hodnot vlastních nějakému subjektu (I) působený nějakým
faktorem (II) prostřednictvím nějakých aktivit (III).
Na základě toho můžeme postupovat podle tří hledisek:
I. Co je ohroženo - církev: její existence, podstata, struktura, poslání
uvnitř a navenek, vnější podmínky života a působení. Ohrožená církev.
II. Kdo ohrožuje - ničivé faktory vnitřní a vnější; jejich motivy, záměry, meze možností. Ohrožující faktory.
III. Jak ohrožuje - prostředky, metody, postupy. Způsoby ohrožení.
I. OHROŽENÁ CÍRKEV

V čem všem může pozůstávat ohrožení církve? Nebezpečí pro církev
je různě vážné v závislosti na hodnotách, které mohou být postiženy.
Proto je nutné mj. rozlišovat hodnoty centrální a periferní, vlastní a přídatné a zjistit jejich místo a osobitý význam v životě církve. Uveďme
spektrum důležitějších hodnot stručně třeba takto, bez nároku na úplnost:
Fyzická existence. Jako společenský útvar neexistuje církev bez živých
členů. Jejich fyzická likvidace znamená konec všeho, čeho jsou nositeli,
aspoň v té době a na tom místě. Že to není pouhá spekulace, prokázalo
Žižkovo zničení sekty adamitů tím, že její členy dal pobít, a nedávná sebelikvidace americké sekty hromadnou sebevraždou jejích příslušníků.
Nauka. Společenství křesťanských věncích spojuje jako základ Kristova nauka, svěřená apoštolům a jejich nástupcům. Aspoň podle katolického pojetí není (nebo by přestala být) církví společnost, která se tak třeba i
nazývá a rozvíjí náboženskou horlivost, ale vytváří si nauku podle
vlastního zdání, v podstatných bodech cizí až protichůdnou, popř. redukovanou na racionální a humanitní obsahy.
Struktura. Církev je uspořádaný organismus. Kromě proměnlivých
organizačních fórem má podstatnou strukturu, a to hierarchickou, jež je
vybavena duchovní pravomocí a úkoly, v historické kontinuitě napojenou na původní sbor Dvanácti. Kdyby byla zbavena papeže, zůstala by
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tato struktura živá aspoň v episkopátu, byť rozptýleném. Zbavena biskupů, sloužili by Božímu lidu kněží, aspoň dočasně. Bez knězi pokračuje život církve v mezích všeobecného kněžství věřících. Přesto je skutečností,
že je tak stále více invalidizována.
Vnitřní úkoly. Aktivita obrácená dovnitř je liturgie a pastorace.
Liturgie je povinné vzdávání cti a díků Bohu v zastoupení všeho stvoření, a to ve společenství a veřejně. Prvek veřejnosti je méně závažný
než společenství. Znemožnění i tajných bohoslužeb je velká rána pro život církve. Vždycky ovšem zůstává možnost uctívat Boha soukromou
modlitbou; zůstává modlitbou církve, děje-li se v živém spojení s celou
církví.
Pastorace zprostředkuje Boží slovo a svátostnou milost věřícím v církvi. Hlavní břímě leží na knězích, určité úkony jsou vyhrazeny pouze
jim. Mnohé však je přístupno laikům. Jestliže se octnou v situaci s omezeným nebo znemožněným působením kněží, platí i pro ně Pavlovo »Běda mi, kdybych nekázal!« (/ Kor 9, 16),
Poslání navenek. Církev není zařízení k »ukojení náboženských
potřeb« v útulném závětří. Dostala povinnost »kázat evangelium všemu
stvoření« (Mk 16,15). Ani v čase katakomb nepřestávala církev sdělovat
dál Kristovo pozvání ke společenství s Bohem, a to bez ohledu na riziko.
Tak rostla a zakládala pokračování svého života v budoucích generacích.
Poslání vůči světu plní různými službami lásky k bližním. Tedy opět
dvojí: evangelizace a diakonie.
Evangelizace vyjadřuje Boží vůli poskytnout jeho spásu všem lidem
dobré vůle. Druhý vatikánský sněm zdůraznil misionářský úkol celé církve. Jeho plnění, ať v misiích nebo apoštolátem doma, významně podporuje duchovní vitalitu církve samé. »Na nátlak zvenčí musíme reagovat
jako praví křesťané zvýšenou aktivitou; osobní angažovanou evangelizací
a plným životem bhzenské lásky« (z citovaných směrnic arcibiskupa Ilungy). Evangelizací dospělých a katechezí dětí plní církev i úkol pokračovat
v existenci »až do konce světa« (Mí 28, 20).
Diakonie je doplněk evangelizace, ale s podmínkou, že je službou
opravdové lásky k bližním, bez účelového zaměření. Tradiční a vždycky
potřebná forma charity jako převážně materiální pomoci jednotlivcům se
musí v moderní civilizaci rozšířit na službu světu v nejširším záběru lidských potřeb. Velké současné potřeby jsou vyjádřeny v názvu papežské
komise Spravedlnost a mír. Solidarita se všemi chudými, nemocnými,
postiženými a utlačovanými, i kdyby to byli naši nepřátelé, to je dnes nejvýraznější podoba samaritánství. K službě světu patří ještě víc: »Úkolem
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církve je podporovat a povznášet všechno, co je v lidské společnosti pravdivé, dobré a krásné« (koncilová konstituce o církvi v dnešním světě, dále
GS, č. 76). Účast v budovám světa opravdu lidského otevírá lidem oči
pro hodnotu víry: »Žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují
jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den
navštívení« (1 Petr 2, 12).
Vnější podmínky. Církev sice »není z tohoto světa«, ale žije v něm, je
to její životní prostředí. V něm potřebuje mít společenský prostor a materiální prostředky.
Společenský prostor. Na rozdíl od soukromé víry jedince je život církve společenský, a tím vstupuje do kontextu dané společnosti. Nejvýrazněji evangelizací a diakonií, dále bohoslužbami a jinými projevy kultu
více nebo méně veřejnými, konečně i církevními a mravními závazky
(svátky, manželství, odmítání potratu). K celému tomuto komplexu
potřebuje kromě povšechného souhlasu obyvatelstva také zákonné a
administrativně policejní zajištění proti rušení. Stručně řečeno: prostor
svobody. V tom smyslu je na tom stejně jako jiné skupiny a instituce, jejichž právo na existenci a působení proklamovala již celá řada mezinárodních dohod o lidských a občanských právech, v tom výslovně i náboženských. Tím se nevylučuje mít za cíl získání všech lidí pro vlastní
ideovou základnu ; nepotřebují se ho vzdávat křesťané stejně jako muslimové nebo marxisté. Ovšem na daném stupni morální vyspělosti lidstva
k tomu nikdo nesmí používat prostředky mocenské intolerance.
Materiální prostředky souvisejí obvykle (ne nutně) s majetkovým právem, proto jsou zatíženy nedobrými hypotékami minulosti. Je jisté, že
majetek znamená často moc nad jinými lidmi a vždycky vzbuzuje závist.
Evangelní chudobu jakožto atribut hlasatelů víry zdůraznil znova koncil
(konstituce o církvi, dále LG, č. 8). Ale i při maximálním uskromnění zůstávají hmotné potřeby, bez nichž by nebylo kde se scházet, čím konat liturgii, jak šířit a utvrzovat víru a spojení věřících na úrovni doby. Poučení
o míře potřebnosti materiálních prostředků vyplývá leckdy překvapivě
právě z doby útlaku: církev zbavená běžných technických vymožeností
zjistí, že prostší, bezprostředně osobní působení nemusí mít horší výsledky. Rovněž není zcela nezbytné vlastnění např. budov, podstatné je užívací právo, přináší to ovšem rizika.
Ponecháme zatím stranou otázku, do jaké míry lze považovat za
ohrožení církve, když se ničí její kulturní přínos. Stačí předběžně konstatovat, že není třeba tolik litovat hmotných výtvorů, tím více však devalvace hodnot a ideálů, které daly evropské kultuře duši a humanistickému
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vývoji lidstva základní orientaci. Kultura je samostatný problém, ať ji
vidíme v souvislostí s evangelizací nebo s diakonií. Podobně je tomu s
církevním školstvím, zdravotnickými institucemi apod.
Integrální součásti života církve nepatří sice k podstatě, ale doplňují ji
tak, že jejich zrušení nebo zánik zanechá citelnou mezeru. Patří seni především řeholní život, ale i podobně závažné formy prožívaného křesťanství, aspoň v určité době (pouti, exercicie, náboženská literatura,
sdružování mimo kostel, apoštolát laiků aj.). Řeholní život prohlásil sám
protestantský teolog Hromádka za integrální složku katolické církve,
ÍL OHROŽUJÍCÍ FAKTORY

Už bylo naznačeno, že jsou dvojí, vnitřní a vnější.
A. Vnitřní ohrožující faktory- Těžko se ubránit srovnání dvou protikladů, jaké jsou na jedné straně církev těžce pronásledovaná, ale žyícl
vnitrním žárem v skrytu dál, a na druhé straně církev svobodná a vybavená, ale chřadnoucí slabostí víry, soudržnosti a dynamiky. Církev vnitřně
silná je v podstatě nezničitelná zvenčí, zato sama se může smrtelně ohrozit zvnitřku, přestane-li být sama sebou. To proto, že jí je svěřeno jádro
toho, čím ona je, ona může znehodnotit nebo vyprázdnit svou víru, ona
vytváří nebo rozkládá své společenství.
V n i t ř n í m ohrožujícím faktorům věnovala pozornost už apoštolská církev; byli to »falešní bratři«, nepraví učitelé víry, působitelé roztržek, narušovatelé křesťanské mravnosti. V průběhu dějin se církev stále znovu
musela bránit proti deformujícím vlivům: »... i když je svatá, potřebuje
přesto očištění a stále pokračuje v pokání a vnitřní obnově«, prohlašuje
koncil (LG 8). Tato oblast je dost známá, proto sejí zde nemusíme zabývat; je ovšem otázka, zdali by církve vnitřně ohrožené neměly obdobně
vypracovat celistvou teologii této situace v zájmu účinnější obrany.
B. Vnější ohrožující faktory. Ohrožení lidé mají přirozený sklon zúžit
zorné pole na vlastní situaci a následkem toho vidět černobíle. Je však
pošetilé mechanicky zaujímat ke každému, kdo je jiný nebo i protivník,
naprosto negativní pozici ozbrojeného střehu. V zájmu plnějšího porozumění a rozlišujícího hodnocení se dotkneme postojů a chování, motivace, záměrů a možností a samostatně faktoru stát
Postoje a chováni
Základní postoje, tj. duševní naladění vůči někomu a něčemu Jsou tři:
kladný (přátelský), neutrální (lhostejný) a záporný (nepřátelský). Málokdy se
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však vyskytuje postoj bytostně jednolitý, např. přátelství nebo nepřátelství »na život a na smrt«. Zpravidla je to postoj smíšený: něco na předmětu svého vztahu mám rád, něco nesnáším a ostatní je mi lhostejné.
Celkový ráz vztahu určuje skladba všech prvků, nejčastěji výrazná převaha jednoho prvku. Už to je důležité zjištění, z něho plyne např., že není
správné zařadit každého odpůrce do kategorie smrtelných nepřátel. Především je třeba zjistit, co mu na církvi vadí a proč. Apriorní obranný postoj nám neumožňuje odhalit skutečný postoj druhého, protože mezi nás
staví bariéru. Zásadně se také nevyplácí předem vylučovat aspoň částečnou změnu smýšlení nebo i změnu nepřítele v neutrála až i přítele.
Dále má význam rozlišovat mezí postojem a chováním. Chování může být rovněž přátelské, lhostejné nebo nepřátelské, ale ne vždy odpovídá
obdobnému postoji. 1 neutral nebo přítel se může zachovat nepříznivě a
nepřítel lhostejně nebo příznivě. Chování není totiž jednoznačně určeno
základním postojem ani vždycky nemůže být.
Stává se přece, že proti své vůli, zpravidla v zájmu nějaké širší strategie, musíme udělat něco, co se nám více nebo méně příčí, a přesto nemůžeme jinak. Rozhodující bývá souhra motivů (cílů, obav, preferencí) v dané situaci. Přátelé udělají něco v bezprostředním účinku negativního buď
v našem celkovém zájmu, nebo že u nich převáží vlastní zájem. Jindy si
nepřítel spočítá, že k jeho konečnému cíli povede spolehlivěji chování
dočasně kladné. Zvlášť zajímavá je kategorie neutrálů s dvěma podskupinami: sympatizantů (sr. Mk 12, 34; Lk 9, 49) a antipatizantů. V praxi má
svou důležitost dobře je rozeznávat.

Motivace
Zaslouží si neobyčejně velkou pozornost, protože v ní se skrývá
hlavní klíč k ohrožujícímu faktoru a tím i k dobrému řešení situace. Proč
je církev u někoho v nenávisti? Jen proto, že se jeví jako zlo, a nenávidět
zlo je normální mravní reakce. Zdali je také věcně oprávněná, to záleží na
kritériích a jejich použití.
Spravedlnost a základní úcta k osobnosti člověka vyžaduje, abychom
zkratovým odsouzením nezahodili šanci - a také povinnost - umožnit,
aby s naší pomocí poznal celou pravdu o nás, aby se zbavil omylů a předsudků, aby popř. uznal vlastní vinu, aby si ujasnil, že potlačováním křesťanských hodnot poškozuje i vlastní cíle. Nejen to. Nepřátelství vůči
církvi způsobila třeba výchova, tradice, veřejné mínění, propaganda - nebo také církev sama. Třeba ne já a my (ale kdoví!), ale nějaký kněz nebo
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hodnostář, nebo prostě nedokonalý křesťan, nešťastná souhra náhod,
dějinná traumata atd. Pak je na nás, abychom nezaujali pozici ublížené
nevinnosti a prostě uznali pravdu. Zajisté je stejně možný opak, že nepřátelství vychází z tvrdohlavé omezenosti, samolibosti, svévolnosti nebo
sobeckých zájmů druhých (cesta k místu na slunci vedla už často přes
znemožnění těch, kteří zacláněli svou existencí).
Záměry a možnosti
Zatímco láska obsahuje potvrzení druhého: »Jsem rád, že jsi«, v
nepřátelství zní základní tón právě opačný. Pudovou a v dalším stupni i
racionální logikou z toho vyrůstá přání (záměr, cíl) zneškodnit nenáviděné zlo (?), nejradikálněji ovšem úplným zničením. Proč nedochází vždycky až k tomuto nejzazšímu? První důvod je ten, že síla nenávisti není
vždycky tak nezkrotná, aby nad ní nezvítězilo lepší já, odpor k ubližování
a ničení. To jsou psychické meze v člověku samém. Vnější meze pak klade realita, občas tak tvrdá, že si na ní vylámou zuby i různí napoleoni.
Ani moderní stát s nebývalou koncentrací moci není všemohoucí, a
to z několika důvodů. K realizaci svých záměrů potřebuje lidi. Co když
jich nemá dost, co když se na ně nemůže dostatečně spolehnout? Dále:
každá vláda potřebuje aspoň určitou míru podpory nebo neutrality obyvatelstva. Navíc musí kterýkoli držitel moci respektovat množství daností
přírodních, ekonomických, sociálních, kulturních, mezinárodních fy, Konečně také záleží na odporu, který klade »materiál«, s nímž se pracuje, v
tomto případě věřící lidé. T, G. Masaryk na počátku první republiky
prohlásil, že katolíci budou mít v republice tolik práv, kolik si jich vydobudou; jistě to nebylo zrovna vlídné gesto, přesto však to v kontextu liberálního státu neznamenalo nic horšího než výzvu, aby své nároky legitimovali občanskou kvalitou. V kontextu vážného ohrožení to platí podstatně tvrději: Zůstane vám jen to, co vám nedokážeme vzít.
Ohrožující stát
K úplnosti by patřilo pojednat o různých kategoriích ohrožujících faktorů, jako jsou jedinci, skupiny, instituce; mají svá specifika. V tomto
náčrtu se však musíme spokojit s tím, že přihlédneme blíž jen k nejmocnějšímu faktoru, jímž může být stát, lépe řečeno držitelé moci v něm.
Krátce připomeneme zásady křesťanského vztahu k nepřátelskému státu
a uvědomíme si typologii vztahu stát - církev.
V utlačovaných občanech vyvolává stát odpor a odvetné nepřátelství.
Ale slepá nenávist, buřičství a teror zásadně odporují poselství evangelia
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a křesťanské tradici. Vyhroceně negativní postoj svádí k hříchům proti
spravedlnosti a staví nás tím na úroveň nespravedlivých odpůrců. Augustin adresoval mocným tohoto světa vzrušený apel: »Co jiného jsou státy
bez spravedlností než velká lupicství?« Zlu nesmíme čelit zlem ani částečným, v boji za Boží věc buďme raději úzkostlivě věrnými učedníky
svého Pána.
Jaký máme mít základní vztah ke státu? Nesdílíme svůdnou utopii
anarchistů, sen o svobodném životě bez nadvlády státu. Stát je instituce
nutná pro soužití lidí tím více, čím složitějším se stal život v moderní civilizaci. Má právo vyžadovat podporu občanů a zachovávání rádu. V tom
ohledu není výjimkou ani stát dopouštějící se bezpráví, samozřejmě ne,
pokud jde o útisk (tady platí právo sebeobrany), ale v ostatních funkcích
důležitých pro společný život. K tomu je užitečné připomenout, že se
těžko najde státní správa tak dokonalá, aby všechny vždycky uspokojila.
Ostatně ani dobrá vláda nemůže být slabá, viz rozdíl mezi Janem Lucemburským a Karlem IV. Zásadní postoj čteme v Písrně: »Každý ať se podřizuje vládní moci... (ona) je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu
nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně
před trestem, nýbrž i pro svědomí« (Řím 13,1. 4-5). Teprve po tomto zásadním ano máme plné právo vyslovovat svá ne.
Jako občané máme »povinnost poskytovat státu hmotné i osobní služby, které vyžaduje obecné blaho«, prohlašuje koncil (GS 75) a pokračuje:
»Když veřejná moc překračuje svou pravomoc a občany utlačuje, presto
nemají odm ítat, co je objektivně nutné k uskutečnění obecného blaha.«
Tedy tolstojovský výklad evangelia trpně všechno snášet? Nikoli: »Má
jim však být dovoleno hájit svá práva i práva svých spoluobčanů proti
zneužívání moci« (tamtéž).
V souvislosti s obranou neškodí mít na vědomí některé reality politologického rázu. Tak např., že každý vládní systém je veden nějakou koncepcí. Jeho jednání se orientuje podle zvolených preferencí. Je pochopitelné, že především uspokojuje ty síly, o něž svou moc opírá (střední stav,
dělnictvo, armádu, policii, administrativu, cizí mocnost apod.). Dále,
vládní styl je ovlivněn pojetím bud převážně konzervativním, se snahou
o pokojné pokračování statu quo, nebo progresivním, pro něž je zákonem stálá změna, Ideologický moment se vyhrocuje v otázce míry svobody poskytované občanům; liberálové se zdráhají vnucovat určité hodnoty (aspoň přímo), naopak radikální ismy se snaží totálně přetvořit člověka
podle své konstrukce. Pokud tato druhá koncepce trvá, je vláda logikou
věci vedena k odstraňování »materiálu« neschopného k takovému zpra102

cování např. z hlediska rasového (Židé, Cikáni) nebo ideového (křesťanská víra, svobodná věda a umění apod.). Vládní praxi tedy primárně spoluurčuje ideologie daného režimu toho času platící.
Typologie vztahu stát - církev
Tři základní polohy (+, 0, -) se v praxi rozkládají do bohatšího spektra. Schematicky:
církev má být, je potřebná, má podporu.
1. Jediná církev - poskytuje ideový základ státního života, pěstuje
kulturu, pomáhá radou řešit konkrétní situace; monopolní ideologie: víra
aplikovaná na světský život; těsné sepětí světského a duchovního, vzájemné ovlivňování.
A . PŘÁTELSKÝ POSTOJ:

2. Privilegovaná církev - výsady oproti ostatním, jedna z opor vlády.
církev může a nemusí být, má svobodu.
3. Nezávislá církev - ani přízeň, ani útlak, stejné postavení jako jiné
instituce, »odluka církve od státu«.
B . NEUTRÁLNÍ POSTOJ:

raději by neměla býtf je pouze trpěna.
4. Izolovaná církev - bez možnosti působit navenek veřejnými
prostředky, uvnitř bez omezení; vyřazená na okraj společnosti.
5. Utiskovaná církev - v působení, růstu, prostředcích; právně diskriminovaná, stlačovaná k bezvýznamnostL
C . NEPŘÍZNIVÝ POSTOJ:

D.

NEPŘÁTELSKÝ POSTOJ: církev nemá býtf musí být zničena.
6. Ohrožená církev - podrobená soustavnému potlačování až k zániku, ale žije a je schopná obrany.
7. Umírající církev - tak zeslabená, že není s to bránit se i jen nepřímo, perspektiva lidsky viděno beznadějná.
Tento přehled nepodává souvislou hodnotovou stupnici s nejlepší
alternativou na prvním místě. Podrobnější rozbor by ukázal klady a zápory rozložené v různé míře ve všech typech. Historické zkušenosti mají
svou výmluvnost, i přátelský vztah dokázal církvi nebezpečně uškodit.
Bylo by však krátkozraké vynášet jednoznačně situaci potlačování jako
nejlepší, protože prospívá duchovní kvalitě; je to pravda, ale jen částečná.
Nezáleží jen na typu, ale také na činitelích, a to z obojí strany, a na okolnostech. V současnosti se jeví jako optimální pro církev i pro stát - jehož
autonomii ve světské oblasti zdůraznil koncil - vztah nezávisle kooperativní\ tedy ani dominance, ani dependence.
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III. ZPŮSOBY O H R O Ž E N Í

Prostředky
Pro jednoduchost se omezím na prostředky, které má k dispozici
nepřátelský stát. Desideratum: psychologické a sociologické prozkoumání podmínek a mechanismů jejich působení, včetně napr. paradoxních účinků. V následujícím výčtu a volné sestavě jen se stručnými
charakteristikami.
Fyzická likvidace. Otřesné zkušenosti s holokausty a gulagy brzdí
ochotu k masovému zabíjení, zůstává ovšem násilné odstraňování vůdčích osobností (Romero, Popieluszko). Civilizovaná varianta je vypuzování nežádoucích skupin do emigrace (křesťanů z Turecka).
Ideologický boj. Ve svobodné situaci je to soutěž idejí, kdežto v militantně ideologickém státě se tak označuje prosazování jediné ideologie
a potlačování všech jiných. Slabost: vnucované budí odpor.
Indoktrinace. Monopolní vpravování protináboženské ideologie do
mysli především dětí a mládeže pomocí výchovy, výuky a všech druhů
osvěty se záměrem vyřadit konkurenci jiných ideových pozic, které odpovídají na základní lidské otázky.
Difamace. Ostouzení církve a jejích činitelů; pomocí lží a pololží má
být obrána o důvěru veřejnosti a hlavně věřících.
Izolace. Církev je vytlačena z veřejného života (»do sakristie« za Bismarcka), nemá právo ani prostředky mluvit do věcí obecných (do »politiky«), nesmí nabízet duchovní služby lidem mimo ni. Cíl: má vymizet z
obecného povědomí, má ztratit možnost růst.
Gerontizace. Církev může fungovat pro starší věřící a s nimi přirozenou cestou odcházet ze scény; budoucnost má mít uzavřenou, proto
nesmí působit na mládež a děti; má vypadat jako dožívající pozůstatek
minulosti.
Diskriminace. Administrativními zásahy a propagandou se dává najevo, že církev je instituce nežádoucí, jen trpěná; její členové jsou občané
druhého řádu, jsou trestáni faktickým odpíráním občanských práv; odpad od víry otevírá kariéru.
Jednání. S reprezentanty církve: s řádnými nerovnoprávné, zdánlivé s
dosazenými, kteří se dali do služeb státu. Cíl: usnadnit a současně zastřít
likvidační postupy; výjimečně získat církev pro akce společného zájmu.
Dosud uvedené metody mají společné to, že působí zvenčí. Následující
jsou spojeny se zasahováním, popř. infiltrováním do církevní struktury samé.
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Reglementace. Právní normy vymezují církvi prostor legálního působeni, vyhovující opresívnímu programu; státní aparát má neomezovanou
možnost zužovat tento prostor ještě více.
Špehováni. Bezpečnostní orgány trvale sleduji život církve a jejích
příslušníků, aby zjistili cokoli použitelného k zeslabení církve.
Obstrukce. Narušování chodu církevní správy ovlivňováním personálních opatření (poddajní na důležitá místa, schopní z pastorace pryč),
odpíráním stavby kostelů, zákazem pastoračních forem aj.
Diverze. Nasazení »páté kolony« uvnitř církevních útvarů, složené z
duchovních a věřících, získaných metodou cukr nebo bič. Cíl: zmrazování života ve farnostech (»Hlavně nemít nepříjemnosti«), dušení obranné aktivity (»Jen žádné provokace«) a vytváření poraženeckých nálad
(»Přece nezkazíme život svým dětem«).
Dekompozice.
Atomizace církve; rušení vazeb neveřejných (styk
knězi, scházení věřících) a veřejných (větší shromáždění, ekumenické
sbližování). Eliminace jedinců, kteří mají dar vytvářet společenství.
Schizmatizace. Odpoutávání dílčí církve od Petrova stolce a světového katolického společenství; podpora knězi ochotných hrát roli alternativní reprezentace církve, aspoň ve vědomí veřejnosti. Cíl: rozkol via facti^ popř. »národní katolická církev« (Čína).
Instrumeníalizace. Zapřažení církve do služeb státní politiky; církev ji
má činit bezvýhradně přijatelnou mezi svými věřícími a v cizině; kladně
má prezentovat i státní politiku vůči církvím a tak usnadňovat nehlučné
provádění jejích likvidačních plánů.
Sekularizace. Podpora vyprazdňování vlastního jádra církevní nauky a
praxe přesouváním těžiště na světské pole; pod heslem lásky k bližním se
pozapomíná na lásku k Bohu a duchovní život; prostor se nakonec
zaplňuje horizontálním humanismem, eventuálně revoluční ražby . Likvidace ztrátou identity. »Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev« {ZJ 3, 1).

Postupy
Nepřímý postup. Pravidlo pro každou účelově zaměřenou činnost zní:
Maximum účinku s minimem námahy. Snem všech stratégů je porazit
nepřítele bez jediného výstřelu. Ohledně církve by ten ideál měl podobu
sebelikvidace církve: duchovní vyprázdnění, rozklad struktury, rozchod
členů. Jednotliví rozptýlení věřící, kteří se nijak neprojevují, vládu příliš
nezajímají. Kromě ušetřené energie je při takovém postupu významné,
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že navenek není vidět žádné násilí; »věřící přestali mít zájem«, nic nehumánního se nedá vytknout.
Uvnitř církve se na tomto postupu podílejí vědomě nebo méně vědomě různí činitelé. Duchovní správcové, kteří svou netečností umrtvují život ve farnostech a diecézích. Teologové nadhodnocující své názory víru
škodlivě sklerotizují nebo rozkolísávají a vyvolávají plané ideové
spory. Skupiny, které se snaží kompromisem zachránit (na jak dlouho?)
na úkor celku. Všichni, kdo šíří skepsi, bezohlednou kritiku (bez sebekritiky), ustrašenectví, nekřesťanskou přízemnost a cokoli, co rozrušuje živou víru, mravní úroveň a jednotu Božího lidu. Nedostatek víry a slabost
lásky spolu s nadbytkem sebevědomí a sebelásky - to je smrtelně nebezpečná infekce i bez podpory zvenčí.
Přímý postup s použitím různého druhu násilí preferují stoupenci radikálního řešení. Nepřímé postupování se jim zdá pomalé. Silnějším důvodem bývá odolnost a vitalita církve, popř. její vliv na veřejné mínění,
když např. vystupuje s kritikou v zájmu chudých, nenarozených, menšin,
rodiny, svobody.
Paradoxní postup jde zdánlivě opačným směrem: místo potlačováni
podpora. Bývá to východisko z nouze, když jiný postup vyvolává příliš silnou obrannou reakci, která by mohla mít nepříjemné následky. Vyplatí
se dočasně couvnout, uklidnit neuplatňováním sankcí, vrácením některých práv, uzavřením přijatelných dohod, částečným přístupem na veřejnost apod. Krok zpět je ospravedlněn tím, že může připravit další kroky
vpřed. Tyto počty ovšem nemusejí vyjít a dočasně zlepšená situace může
nabýt trvalého charakteru také přičiněním církve.
V závěru rozboru situace ohrožení se můžeme trochu ohlédnout a
provést její malé teologické zhodnocení. Jak se k rvi zásadně stavět?
Odmítat nebo přijímat? Jednoznačné ano nebo ne není na místě ani v
případě umírající církve (6), tím méně zde. Zásadně tedy: odmítat všechno škodlivé a přijímat dobré stránky, vděčně a pozorně, a vytěžit z nich
maximum.
Ohrožení znamená nebezpečí totálního zla, zániku. Současně nabízí
cenná parciální dobra, vnitřní probuzení a očištění, zintenzívnění života
víry. Už to stačí, abychom nepodléhali iracionálnímu, animálnímu puzení k útěku od těžkých okolností života, od boje a utrpení. Ztráty, bolesti i smrtelné ohrožení jsou příležitosti k zmobilizování sil a k tomu,
(6) Viz citovanou úvahu Modus
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moriendi.

abychom ze sebe vydobyli to výsostně lidsky cenné, k Čemu nám běžně
uspokojující, normální život nedává příležitost.
Je tedy situace ohrožení pro církev nenormální? O tom nemůže být
pochyb, jak jsme ukázali výše. Ale evangelia mluví často o tom, že
učedníci budou sdílet osud svého Mistra: »Sluha není nad svého pána.
Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat« (Jan 15, 20).
Ježíš tedy považuje pronásledování za stálý doprovodný jev svého poslání
a své církve? Zajisté, a dějiny to bohatě potvrzují. Hlavní vysvětleni je v
tom, že evangelium narušuje diktát životní horizontály tím, zeji podřizuje duchovní vertikále. Tím se nutně dostává do konfliktu s »pozemšťanstvím« mimo církev, ale i v ní. Jenom v tom smyslu se dqjl obtížné situace považovat za normální - vyskytují se znova a znova, protože
přirozeně souvisí s náročným posláním církve; neměly by nás udivovat.
Už od základní katecheze by mělo být jasno každému křesťanovi, že předem přijímá závazek věrnosti Kristu i za cenu života. Pravému duchovnímu životu, snaze o plné odevzdání sebe Bohu v lásce nemůže chybět pokorná ochota přijmout z Boží ruky i mučednictví. Přitom ovšem prvotní
povinnost je usilovat o pokojný život a práci pro Boží království,, druhotná je neodmítat v jeho službě zápas a utrpení..
»Na světě máte soužení, ale nebojte se, já jsem přemohl svět« [Jan
16, 33).

OBRANA
Předběžné

vyjasnění

Slovo obrana povolává představu boje.. Není však boj něco křesťanství
bytostně cizího? Slávou církve jsou »svědkové krve« a podmínkou
mučednictví je, že se křesťan nebrání, že smrt pro Krista přijme. To je
pravda J e n potřebuje upřesnit a doplnit. Mučedník přijímá popravu jako
nejvyšší stupeň svědectví, ale musí ji odmítnout ve smyslu trestu za zločiny, jinak by jeho svědectví bylo znicotněno. Když hájí sebe, bojuje
současně za čest své víry a církve. V tom následuje Krista, který se výslovně ohradil proti políčku od ozbrojence při výslechu před veleradou.
Nepřátelé nesnášejí slova »bojující církev«, jim jsou nejmilejší věřící
naprosto poddajní. Ani my už toho názvu neužíváme, ale z jiného důvodu, našemu pojetí církve nestačí starý model církve bojující, trpící a vítězné. Nemáme také důvod evokovat historické křižáky a válčící papeže,
máme k nim dost výhrad. Hlavním programem evangelia pro tento svět
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je mír. Proti zákonu džungle staví radikalitu blahoslavenství, proti násilnické živočišnosti nenásilné hrdinství.
Skutečný mír není možný bez spravedlnosti, proto i křesťan musí bránit právo, je-li ohroženo. Slabost dobrých lidí uvolňuje cestu bezpráví. Za
mír a proti bezpráví je nutné bojovat. Svatí byli laskaví, ale ne slaboši;
bez mocného nasazení síly v obraně dobra by ničeho pozoruhodného nedosáhli. Dobrý křesťan není totéž co »hodný« křesťan.
Nejsme všichni stejně vybaveni a u bratří a sester nadaných převážně
citlivou láskou a méně schopností otevřené obrany jsme povinni respektovat jejich dary a možnosti. Z toho však neplyne právo, aby někdo pravou statečnost druhých vydával za nedostatek pokory nebo lásky a vlastní
slabost za následování Krista tichého a pokorného. Kristus užíval mnoha
způsobů obrany, od mlčení přes dialog, od obhajoby až po mocná slova
obvinění a usvědčení.
Boj jako opak netečnosti a duševní splihlosti patří ke křesťanskému životu. Apoštol Pavel mluví jasně: »Bojuj dobrý boj víry« (7 Tim 6, 12).
Tím slovem označuje celý křesťanský život, ten se bez boje nedá uskutečnit. Víře hrozí nebezpečí z různých stran. Od nás samých, proto se každý
z nás musí vychovávat k životu podle evangelia (lKor9,27). To vyžaduje
odhodlání, sílu a duchovní výzbroj. Dále od některých v církvi, kteří mají
»šimrání v uších« (2 Tim 4, 3). Dokonce i Petra se odvážil napomenout
Pavel za to, že jeho pastorační nerozhodnost působila v Antiochii zmatek
(Gal 2, 11-14). To je vlastní a podstatný duchovní boj o Boží království
v nás, o víru, naději a lásku.
Nadto má církev povinnost Boží království také šířit: »Ty to říkáš,
jsem král. Já jsem se proto narodil... abych vydal svědectví pravdě« {Jan
18,38);»... získejte za učedníky všechny národy...«(Mt 28,19). Svůj úkol
prožívat a šířit evangelium musí církev zajišťovat i tím, že svou existenci
a poslání brání proti vnitřnímu nebo vnějšímu ohrožení. Jako každý jiný
v lidstvu, také církev má přirozené právo sebeobrany, což je jeden z
hlavních sloupů morálky a práva vůbec. Nebránit se, když je to možné, to
se dá vykládat jako souhlas s bezprávím, ba až jako kolaborace s ním.
Předem si musíme vyjasnit také vztah k politice. Se slovem politika se
někdy žongluje, proto sem náleží upozornění na dvojí základní pojetí politiky. Jan Pavel II. ji v linii klasické filozofie a teologie definuje slovy
»moudrá péče o společné dobro«, kdežto marxisté v ní zdůraznili »vztah
nadvlády, manipulace s lidmi, násilí v nejrůznějších formách i
stupních« (7) a řešení zájmových konfliktů »za použití moci nebo v boji o
(7) Stručný filozofický slovník,
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Praha 1966.

ni« (8). Vždycky se proto musíme ptát, co je slovem politika míněno.
K věci samé jedno vyjádření Druhého vatikánského sněmu: věřící laici,
»kteří se vyznají ve veřejných záležitostech a jsou také náležitě pevní ve
víře a v křesťanském učení, nemají odmítat vykonávání veřejných funkcí,
protože jejich svědomitým vykonáváním mohou přispívat k obecnému
blahu a zároveň připravovat cestu evangeliu« (9). K tomu ovšem nejsou
vždycky podmínky, koncil zajisté nechtěl povzbuzovat ke kolaboraci s
politikou protícírkevxií nebo protilidskou.
Je správné, aby se církev »vměšovala do politiky«? Ale co je to za
nepřístojné vměšování, když příslušníci církve, řádní občané státu, volty í
po spravedlnosti pro sebe a svou církev? Když knězi varují své věřící před
podléháním nemorální mentalitě, kterou stát toleruje? Když biskupové
naléhají na lepší ochranu rodiny a protestují proti usnadňování potratů
zákonem? Když papež buší do svědomí státníků na obranu upíraných
lidských práv? Když Svatý stolec nasadí svou diplomacii ve prospěch
konkrétního vítězství míru (smíření dvou jihoamerických států)?
Politika ve smyslu moudré péče o společné dobro nemůže být tabu
ani pro církev a křesťany. Kdo se jako občan vzdává z^jmu o věci občanského života a nesnaží seje ovlivňovat k dobrému včetně obrany spravedlnosti, už tím, svou pasivitou, vyklízí pole špatné politice.
Uspořádání
problematiky
Obdobně k oddílu Ohrožení zkoumáme postupně to, co má být bráněno (I), a to kým (II) a jakými způsoby (III). Opět odpovídáme na tři základní otázky:
I. Co bránit - hodnoty ohrožené více nebo méně, v různém stupni
důležité. Cíle obrany.
II. Kdo brání - sebeobrana, motivy, výzbroj. Církev v sebeobraně.
III. Jak bránit - způsoby specificky křesťanské a nespecifické.
Prostředky a způsoby obrany.
I. CÍLE O B R A N Y

Jsou předem určeny shora uvedeným výčtem toho, co je na církvi
ohrozitelné a v praxi konkrétně ohroženo. Málokdy je cíl prostě dán,
častěji je zapotřebí vybírat, co bránit více a co méně, podobně co dříve a
co později. K tomu se nabízí několik pomocných orientací.
(8) A-Z malý encyklopedický
slovník, Praha 1972.
(9) Dekret o apoštolátu laiků, č. 14.
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Předbéznost tohoto světa
Navzdory všeobecné zkušenosti, že na světě všechno pomíjí, jsme naklonění k tomu, abychom se zařizovali jako natrvalo, abychom si zajistili
životní okolnosti v podobě pro nás co nejžádoucnější. Pudově se bráníme každé změně k horšímu (podle našeho názoru nebo častěji pocitu),
jako by s něčím dosud vlastněným odcházel náš život. Pudové reakce
však nesluší rozumnému člověku, natož křesťanu: »Vždyť zde nemáme
trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde« (Žid 13,14); »Vy však
hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno ... Opatřte si nevyčerpatelný poklad v nebi ... Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše
srdce« (Lk 12, 31-34). Jestliže Marie v nás nebude zatlačena Martou, na
ničem jiném nebudeme vskutku lpět než na »jednom potřebném«. S velkou svobodou ducha získáme nepřemožitelnou odolnost proti pokušením zvenčí i z vlastního nitra. A právě to je důležitý předpoklad pro
správnou volbu cílů obrany.
Preference cílů
Bránit bez uvážení a nahodile cokoliv by mohlo mít za následek ztrátu
všeho. Pomůže jen znalost způsobu jak určit správné pořadí cílů. Tomu
slouží preferenční kritéria z hlediska hodnoty vlastní (A) a situační (B).
A. Vlastní hodnotu toho, co je ohroženo, není těžké určit, když jde o
existenci. Taje základní, protože bez ni je zbytečné uvažovat o něčem jiném.
Už zde je však potřeba neztratit vědomí, že se bojuje o existenci církve,
ne především o zachování života jedince za každou cenu. Je-li volba mezi ztrátou existence a ztrátou identity, pak platí pro křesťana i pro církev:
»Kdo přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej« (Mk 8, 35).
V tom smyslu odmítla řeckokatolická církev násilné vřazení do pravoslavné církve a čínští katolíci atrapu »národní katolické církve«. Sebechudší, ale věrná existence je tím základním, co musí být bráněno.
Mimo oblast ztráty fyzické existence nebo samé podstaty je otázka
preferencí složitější. Nabízejí se asi tato kritéria:
1. Čím těsněji je něco spojeno s podstatou, s tím, co činí církev
církví, tím mocněji musí být hájeno. Apoštolská církev (Pavel, Jan) považovala pravověrnost za významnější než udržení některých skupin ve
svazku církve. Jistě také nelze klást na jednu rovinu požadavek materiálních prostředků a např. možnost náboženské výchovy dětí. Nebo při
nedostatku kněží jistě není rozumné nakládat na ně maximum práce a
nebrat v úvahu jejich potřebu duchovního života i riziko předčasného
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vyřazení ze služby. Snažit se o »nápravu věcí obecných« (Komenský) je
pro církev povinností zvlášť v době úpadku duchovních hodnot a církev
se tím legitimuje vůči jiným čestným lidem způsobem jim srozumitelným. Přesto je třeba dobře uvážit, zdali by to nebylo na úkor vlastního
poslání, které za ni nemůže plnit nikdo jiný.
2. Správně porádí: nutné - potřebné - žádoucí. Nebývá to na první
pohled zřejmé, je třeba tříbit si rozlišovací smysl. Např. v liturgii lpi některé vrstvy věncích na vnější podobě (písně, slovní projev, výzdoba); jimi žádané hodnoty nemusejí být špatné, nicméně se musejí podřídit tomu, co je potřebné a náležité (předpisy liturgické a pastorační). Také to,
co je v normálních podmínkách potřebné, musí v nouzi ustoupit nutnému (podstatné minimum pro platné celebrování např. ve vězení). Pořadí
důležitosti zamlžují citové vztahy, navyklost, vkus, ale to právě nesmí
rozhodovat, je-li ohroženo všechno.
3. Přednost má potřeba celku před potřebou skupiny. I v duchovních
věcech platí zásada, že majetek (v nejširším smyslu) má dvojí poslání:
individuální a sociální. Šťastnější a schopnější farnosti, řehole, skupiny
nesmějí být tak nesolidámí, že by zvyšovaly svůj duchovní standard bez
stálé myšlenky, že by z něho měly nabízet (např. náboženskou literaturu, katechetizující síly apod.) jiným skupinám nebo jedincům. Koncil v
tomto duchu naléhá, aby např. diecéze a země s mnoha duchovními povoláními ochotně pomáhaly diecézím po té stránce chudým. V situaci
ohroženi je všestranná solidarita tím naléhavější mravní příkaz.
B. Mluvit o situační hodnotě je nutné proto, že věci získávají nebo
ztrácejí hodnotu v závislosti na okolnostech: obyčejná voda v poušti je
poklad nad poklady. Tak mohou některé projevy života v normálních poměrech druhotné a nezávazné (malé skupiny, pouti aj.) vystoupit v jiné situaci na
přední místa, protože se stanou důležitými nositeli života církve. Naopak zase
např. přísné zachovávání všech vnějších povinností řeholního života, které
jsou normálně smysluplné, mohou za jistých okolností, v prostředí mimo
klášter, zapůsobit proti duchovnímu růstu a umrtvit apoštolát.
Nelze přehlížet ani situaci světa kolem nás. Požadavky vznášené na
veřejnou moc bez ohledu na reálné možnosti ať materiální, ať politické
by se mohly vrátit jako bumerang, spíše uškodit než prospět.
Cíle pochybné a nedobré
Až příliš přirozená je touha dostat zpátky všechno, co nám bylo vzato.
Vrátit do původního stavu. Ale co když ten stav nebyl docela dobrý? Co
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když nám útisk mimo potřebné náležitosti odňal také balast, se kterým
jsme si nevěděli rady? Před staletími byly církevní statky materiálním zajištěním duchovní služby církve a kromě toho mnoha jejích sociálních,
zdravotnických, výchovných, vzdělávacích a kulturních služeb pro společnost. V moderní době se toto dědictví feudální ekonomiky stalo zátěží. Tento už běžně uznávaný příklad upozorňuje na nutnost vždycky a
včas dobře vážit vlastní požadavky. Restaurace může být krok zpátky, zatarasit vývoj k novým lepším formám života a působení v nové situaci.
Jaká situace je vlastně pro církev ideální či normální? Snad první jeruzalémské obce nebo středověké církve s vrcholem papežského vlivu na
svět, nebo v demokratickém státě při maximu nezávislosti? Nebo jiná z
mnoha různých situací, jež církev za dva tisíce let prožila? Ze všech je
možné čerpat inspirace, ale i varování. Ani pokojně stabilizovaný život
církve se nám nesmí stát takovou normou, že bychom každou odchylku
od něho považovali za neštěstí. V dlouhém klidu je i církev ohrožena
zahníváním toho, co je v ní lidské. Stav české církve za Karla IV. se nám
z odstupu jeví jako ideál, a přece právě v té době v ní narůstala napětí,
která, když vybuchla, způsobila českému křesťanství hlubokou, dodnes
nezacelenou ránu.
Které cíle při obraně ohrožené církve bychom mohli označit za nedobré? Zásadně všechny Jež odporují slovům Ježíše Krista, která zde můžeme aplikovat: Co prospěje církvi, získá-li celý svět, ale ztratí svůj pravý život? (sr. Mk 8, 36). Starost o pozemské zajišťování nesmí nechat uvadnout duši církve, její život z Ducha. Bez něho je nakonec bezmocná, ale i
zbytečná.
H. CÍRKEV V SEBEOBRANĚ

Církev není samozřejmá
V otřesných situacích vyplouv^jí na povrch postoje schované jinak v
hloubi duše. Jeden z nich dříme ve velké části věncích: Církev je Boží záležitost, já jsem udělal svoje, když jsem v ní a nehodlám ji opustit. Je na
Pánu Bohu, aby se staral o svou vinici. Takový vztah pobuřuje uvědomělé katolíky, kteří se cítí být odpovědni za život Kristova tajemného těla,
jehož buňkami jsme všichni v církvi, bytostně s Kristem spjatí.
Církev je místo, kde se nám - skrze ni a v jejím svazku - dává Bůh.
Ale církev není Bůh. Církev je svěřena do našich rukou. Neustavila by se
bez Krista, ale ani bez apoštolů. Nevyrostla by bez působení Ducha svatého,
ale ani bez tisíců evangelizujících mužů a žen. Neobstála by v pronásledováních bez Boží milosti, ale ani bez věřících odhodlaných jít i na smrt.
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Církev je Boží dar a naše dílo. Až do té míry, že naším (ne)přičiněním může zahynout Bůh to může dopustit a v dějinách už
dopustil (10). V nynější osudové hodině se lidstvo probouzí k odpovědnosti za zdánlivě nejsamozřejmější dary přírody, vzduch a vodu, dnes
reálně ohrožené. V duchovní rovině před námi podobně úděsně vyvstala
poprvé v dějinách možnost ateizace celých zemí, ne-li kontinentů, Zatím
nepřerostla v pravděpodobnost, ale už není poctivé žít si v pocitu samozřejmého bezpečí s odkazem na to, že církev už přestála nesčetně
bouří. V současném obrovitém zápase o duši lidstva, který v mnoha ohledech přesahuje zápasy minulosti, není vůbec samozřejmé, že konkrétně
tato církev v tomto koutě světa jaksi automaticky obstojí a přežije. Všichni
křesťané musejí vstoupit do obranného boje proti duchu světa, aí má za
otce Voltaira nebo Marxe. Ale v první řadě proti duchu vlastní vlažnosti
a netečnosti, ze všeho nejnebezpečnějšímu.
Kdo má bránit
Přirozená otázka slabých: Kdo nás zachrání? Křesťané vědí, že už byli
zachráněni v tom nejpodstatnějším smyslu, z duchovní smrti pro život v
Bohu. Přesto i proto jim musí záležet na církevním společenství na zemi
a měli by prosit za jeho zachování Pána dějin. Pomoc od lidí nemaj í právo odmítat, ale ani se na ni výhradně spoléhat. Se vším důrazem si potřebují uvědomit pravidlo platné pro každého, kdo je v nouzi: Hleď si pomoci sám! Kdo? Církev sama, společenství samo, jedinec sám. Tím lépe,
když každý věřící, rodina nebo farnost cítí za sebou celou církev partikulární i celosvětovou, ba solidaritu všech křesťanů a dobrých lidí.
V této souvislosti se vynoří otázka kompetence: Kdo má právo (a povinnost) podnikat kroky ve prospěch celku? V evangeliu je nejednou řeč o
tom, že to je věc pastýřů. Ale stačí na to sami, nepotřebují přitom pomoc a
podporu od věřících? A co když jsou bezmocní nebo vůbec vyřazeni?
Starozákonní církev byla na umřeni pod tlakem pohanské mocnosti,
když to jeden muž z Izraele nevydržel, vykřikl veřejně rozhodné slo vo a s
hloučkem věrných se dal do obranného boje. Izrael se probudil a nakonec, po létech utrpení a zápasů se obnovilo živé společenství lidu s Hospodinem, z něhož potom vzešel Spasitel světa. Kdo byl ten Matitjás, který vzal do vlastních rukou věc ohrožené mojžíšovské víry? Ne příslušník
reprezentace, ale řadový kněz. Jemu a dalším věrným dal Boží Duch pokyn, co mají dělat pro záchranu.
(10) Viz Modus

moriendi,

cit., úvod.
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V těžké situaci má každý přispět tím, co má k dispozici. Je sice nepřípustné svévolně rozbíjet řád, ale jaký má smysl pedantsky trvat na rozdělení povinností z normálních časů, pokud ztratily svůj oprávněný důvod?
V takové době se nesmí nechat ležet ladem osobni charizmata. Při konkrétním rozhodování je třeba mít na paměti dvě hlediska: 1. skutečné
potřeby církve, 2. osobní možnosti. Vycházet jen nebo nejprve z možností není dobré, protože snadno převáží osobní zájem nad Boží věcí. Sebeláska neposkytuje motivaci pro nasazení a oběť.
Motivace
Každý boj vyžaduje sílu. V našem případě sílu ducha. Důvěra v Boha
posiluje, je to trvalý punc vztahu dětí k Otci, ale v boji se musí osvědčit
ještě něco dalšího: křesťanská dospělost, samostatnost, aktivní síla. Dvojjedinost dítěte a muže vyjádřil klasicky polský král Jan Sobieski po
vítězství nad Turky u Vídně: »Přišli jsme, uviděli jsme, Bůh zvítězil.« Byla to křesťanská parafráze sebevědomého Caesarova hlášení » Ven i, vidi,
vici«, ale oč lidštější ve spojení horizontály lidského nasazení s vertikálou
Boží moci.
Z naší strany je základem obrany vůle žit. Chceme, aby naše církev žila, a jsme odhodláni ji bránit. Sotva jsme to vyslovili, hlásí se rozum s
otázkou: Proč vlastně musí církev existovat dále? A malé lidské srdce s
další otázkou: Proč bych se měl právě já pro ni nasadit a možná mnoho
obětovat? Tím jsme vstoupili na pole motivace. Medicína i dějiny znají
klíčový význam vůle k životu v kritických situacích. Vůle však čerpá sílu z
motivů ; když jde o velké riziko, pak stačí jen nejsilnější motivy; pomineme-li sebelásku J e to jen mocné ztotožnění s někým milovaným a s hodnotami, které s ním těsně souvisejí. Opravdovému křesťanovi není zatěžko pojmenovat nejvlastnější motiv: víru a lásku. Je to nesmírně pravdivá
odpověď, ale v rámci našeho soustavného zkoumání bychom místo heslovité zkratky potřebovali důkladnější rozbor, který může poskytnout
psychologie. Pro tuto chvíli se pokusím něco z této problematiky aspoň
lehce nadhodit.
Dejme si otázku: Čím bývá motivován kladný vztah k církvi? Nejrůznější motivy můžeme roztřídit do dvou skupin - motivy spontánní a
motivy reflektované. Uvnitř skupin jsou ovšem různé vrstvy.
Spontánní motivy mají to společné, že osobní příklon k církvi je založen převážně v citové sféře. Církev, tj. kostel, neděle, obřady, kněz atd.,
patří k mému životu, chyběla by mi. Je v tom setrvačnost, obtíž vzdát se
něčeho, co člověk vlastní. Je pravda, že taková motivace stojí svou hod114

notou značně nízko, přesto však není důvod ji odvrhnout. U starých lidí
to může být vrásčitá podoba kdysi svěžích a pravých zážitků, nadšeného
rozhodnutí pro Boha. V intelektuálském provedení se projevuje totéž
např., zaujetím pro estetické stránky náboženského života. Je to prostě záležitost osobní potřeby.
Ušlechtilejší variantou je vztah k církvi jako k duchovnímu domovu.
Člověk má k němu i nesobecký vztah vděčnosti a skutečné lásky. Sáni
velký konvertita John Henry Newman nebyl prost silného citového pouta k rodné anglikánské církvi; obava z nevděčnosti byla poslední zábranou, která ho zdržovala od vstupu do katolické církve, přestože hlava už
měla jasno.
Spontánní přilnutí může být mělké nebo naopak velmi hluboké a silné. Jestliže však zůstane bez rozumového dotažení, je provázeno rizikem. Proti útokům obratné propagandy bývá cit dost bezbranný. V tom
případě je možné buď uhnout nebo důrazně proklamovat věrnost, obojí
je však špatnou vratkou církve a pochybnou oporou pro jejího člena. Něco
jiného je moudrá, nejen citově, ale i hlubokou životní zkušeností a osobní
ryzostí podložená víra některých prostých věřících. Ta vzbuzuje úctu k
věřícímu a přinejmenším vypovídá o ceně víry a církve pro lidskou duši.
Reflektované motivy jsou rozumového řádu, i když samozřejmě nevylučují spontánní motivaci, ale kriticky ji prověřují a integrují. Jejich neosobnostji činí přístupnější i lidem zjiného myšlenkového okruhu. Takové lidi mohou např. hodnoty, které křesťanství přineslo kultuře a humanizačnímu procesu lidstva, příznivě naklonit vůči církvi, nositeli a ručiteli
těchto hodnot, a přimět i k aktivitě na její obranu. U katolíků přichází v
úvahu hlavně morální reflexe v podobě důsledného domyšlení mravních
povinností a odpovědnosti vůči Bohu a aplikování na sebe.
Nejpodstatnější reflektované motivy pro obranu církve vyvěrcyf z důvodů, které jsou dány vírou a láskou. Nasazuji se nejen proto, že církev je
součástí mého světa a že já mám od ní duchovní dobra. Ani jen proto, že
je důležitá pro záchranu morálky, kultury a vůbec duše lidstva. Důvody
jsou zde podstatnější, teologické. Církev je Boží přebývání mezi lidmi,
proto lhostejnost vůči nim by byla nezájmem o Boha. Opustit Kristovu
církev v nebezpečí znamená opustit Krista. Ještě další podobné úvahy přesvědčují křesťany o tom, že nelze než zůstat věrný bez výhrad. Koho - řečeno
pavlovský - »uchvátil Kristus«, kdo »poznal Kristovu lásku převyšující všechno pomyšlení«, ten nemůže jinak než budovat, šířit a bránit jeho dílo.
Na této nejvyšší rovině vůle k životu církve je člověk motivován ve
všech vrstvách své osobnosti. Všechno, co je v něm pravdivé a dobré, se
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organicky spojuje v jediné ano Bohu, Kristu, církvi. Příklady takového vztahu
známe od mnoha svatých vyznavačů a mučedníků. Že se cítíme hluboko pod
jejich úrovní? Tím spíše musíme prosit a snažit se k nim přiblížit. Je to úkol
křesťanské sebevýchovy tím naléhavější, čím hrozivěji vypadá situace.
Vzniká otázka, jak dalece je přípustná směs motivů, např. ryzí věrnosti a spolu i osobních perspektiv. Tady nezbývá než si střízlivě přiznat, že
absolutně ideální motivace je nám poutníkům stěží přístupná. V každém
případě potřebuje dominovat motiv nesobecké služby Bohu. Boží církev
se neubrání bez oddaných dobrovolníků.
Protože při obraně je třeba plnit nejrůznější úkoly a protože i dary a
schopnosti jsou rozděleny nestejně, je důležité respektovat u každého
přirozenou skladbu osobnosti a stupeň duchovního zráni. Někdo má dar
kontemplace, ale ne slova a činu, jiný opačně atd. Každý je v církvi k
něčemu povolán (viz J Kor 13), a to i v situaci ohrožení. Mnohdy se
ovšem vyskytnou velké úkoly, k nimž se musejí spojit síly mnoha nebo
všech. Zůstane-li i tehdy někdo na svém písečku, může to něco napovědět o kvalitě jeho motivace stejně jako v opačném případě, když jiný volá
pod svůj prapor bez náležité citlivosti k vnitřní a vnější situaci druhých.
Při společném díle se projeví méně ryzí motivace např. i v tom, že někteří
nadřazují vlastní hřivny, představy a aktivitu nad jiné, čímž ovšem rozleptávají spolupráci. Doplňme ještě, že čím riskantnější jsou úkoly, tím
zralejší křesťany vyžadují. Zde má zvláštní význam tzv. druhá konverze,
plný vnitřní příklon k Bohu.
Duchovní výzbroj
Svatý Pavel vypočítává v působivém obraze, čím má být křesťan vyzbrojen pro svůj duchovní boj (Ef 6,10.17). Na začátku stanoví základní
směrnici: »A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.«
Boží boj se nedá vést světským způsobem, bez Boha. To ať je jasné od
počátku. Základ je tedy důvěra v Boha, opravdová, ne polovičatá. K tomu
všechno další, co vyrůstá z víry a co poskytuje svými dary Duch svatý.
Ostatní mravní kvality tím nepřicházejí zkrátka, naopak. Všimněme si
aspoň některých. Ochota nasadit se v obraně musí být provázena schopností překonávat překážky a snášet strázně. Jméno té schopnosti je statečnost. Úzce souvisí s láskou: »Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska
věří, láska má naději, láska vytrvá« (1 Kor 13, 7).
Opakem statečnosti je bázlivost, podléhání strachu. Být statečný není
totéž co necítit strach nebo ho přebíjet ztřeštěnou smělostí. Statečnost ve
smyslu ctnosti spočívá ve správném zvládání strachu.
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Strach je pudový signál blížícího se zla. Na strach reaguje člověk buď
slabě, únikem, nebo silně, bojem. Hned dodejme, že silná reakce není
vždycky správná a slabá nemusí být nesprávná nebo nemorální. Přímé
čelení zlu vzbuzuje obdiv a sympatie, poněvadž hrdinských činů není
schopen kdekdo; hrdinství druhých nás povzbuzuje, napřimuje. Ideálem
však nemůže být spektakulámí riskování. Nezávisle na situacích a povahových popudech musí mít rozhodující slovo svědomí, orientované velkými mravními zásadami a zvažující všechny konkrétní okolnosti. Jen
ono má právo určit, zdali máme před zlem couvnout nebo je snášet či
naopak se mu postavit a snažit se je zneškodnit.
Odedávna se využívá strachu jako zbraně na různých frontách - válečných, politických až i manželských. Obvyklá forma naháněni strachu je
teror: hrozba, jejíž uskutečnění závisí na tom, zdali se druhá strana podrobí. Účinek teroru závisí na tom, jak vážně hrozba vypadá; čím masivnějším dřívějším násilím je podložena, tím je účinnější. Plného úspěchu
dosáhne, když strach prolne do vědomí lidí tak hluboko, že se násilí už
vůbec nemusí realizovat, stačí ukázat bič.
Aby svět neovládla hrubá síla, musela se proti ní vyvinout ještě větší
síla, proti síle pudů a bezcitnosti síla ducha a srdce. V zásadě platí pravidlo, že teroru se nesmí ustupovat tak, aby mohl zcela ovládnout pole; v
krajním případě ani za cenu fyzického podlehnutí. Má-li naneštěstí pravdu věta »Běda národu, který potřebuje hrdiny«, mnohem podstatnější
pravdu vyslovuje věta »Běda národu, který nemá hrdiny«. Nejen národu.
Na světě neobstojí nic velkého, za co by nikdo nebyl ochoten umřít. Církev složená ze samých maminčiných mazlíčků a spotřebitelů by nepřežila těžké časy. Naopak zase riziko a šrámy v boji utrpěné člověka zocelí a
podstatně zvětší formát jeho osobnosti.
Zběsilé nebo cynické zabíjení otřese každým. Přirozené ztotožnění s
oběťmi vyvolává protichůdné city, jednak soucit s nimi, jednak odpor a
hrůzu před jejich osudem. Tady se ocitáme na rozcestí, kde se naplno
vzchopíme ke Kristovu oddanému »Ne má, ale tvá vůle se staň« - anebo
se odvrátíme s pocitem: Tohle nikdy! Jenže když se člověk poddává živočišnému strachu, prohrává na svém vnitřním bojišti a stává se schopným podlostí, zrad až i zločinů. Dokud není dost silná láska j e dobře stavět proti hanebnému strachu aspoň čestný strach před špatností a ze ztráty Boha: »Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle« (Mt 10, 28).
Svoboda od strachu také disponuje člověka k reálnému posuzování situací a k zralým rozhodnutím. Při rozhodování podporuje svědomí další
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z hlavních ctností, rozvážlivost. (Zbývající dvě, spravedlivost a sebevládu, v této souvislosti pomineme.) Rozvážlivý člověk umí najít správný
význam různých prvků vytvářejících danou situaci a zařadit ji do většího celku, oproštěně od iracionálních popudů. V kontextu obrany má
rozvážlivost zvláštní důležitost při rozhodování o kompromisech. S rozvážlívostí souvisí střízlivost a bdělost (1 Petr 5, 8). Věřící v prvních dobách nebyli naivní a bezstarostní, bystře sledovali, co se děje v nepřátelském táboře, takže mohli apoštoly i sebe uchránit před nebezpečím
(např. Sk 23, 25).
Ukončeme tuto malou úvahu o duchovní výzbroji slovy z Ježíšových
úst: »Já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a
bezelstní jako holubice« (Mt 10,16). Tato směrnice doporučuje dvě přirozené vlastnosti, zdánlivě protikladné, ve skutečnosti komplementární.
Křesťan v riskantní situaci nesmí zůstat naivním dobrákem, který se v
ničem nevyzná; tím méně má právo nechat se zmanipulovat do role »užitečného idiota«. Nesmí však ani poklesnout mezi práskané chytráky a
intrikány. Slouží pravdě, nejvyšší Pravdě, a ta má z něho vyzařovat bytostnou ryzostí, poctivostí, »bezelstnosti«.
Není malé umění udržet správnou míru v labyrintu »strany opatrných« a »strany statečných«, přátel a nepřátel, poctivě hledajících a slídičů, nadějí a pastí, Božích výzev a nepravých inspirací. Právě proto musí
křesťan umět v sobě pěstovat jak bezmeznou důvěru v Boha, tak i kvalitní myšlení a řadu přirozených vlastností.

III. PROSTŘEDKY A ZPŮSOBY OBRANY

Jak se církev brání? Jak se má nejlépe bránit? Odpověď není těžká:
křesťansky. Ne jakýmkoli způsobem, určité meze se nesmějí překračovat
ani v boji o život. Meze dané uznávanými mravními pravidly a navíc náročnějšími směrnicemi Kristova evangelia, Vedle toho má ovšem obrana
také svou »technickou« stránku, její nabídky a pravidla nelze nevidět.
Obojímu je třeba věnovat přiměřenou míru pozornosti.
V následujícím se musíme spokojit s načrtnutím toho, co se do této
kapitoly jakoby samo hlásí, co nadhodily předchozí úvahy. Daleko největší pozornost věnujeme prostředkům specificky křesťanským, jiné jen
připomeneme. Ukáže se však, že nadpřirozené a přirozené není možné
perfektně oddělit, že oboje často srůstá.
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Specificky křesťanské prostředky
Život v Bohu
»Modlitba je první povinnost a první zbraň papeže«, prohlásil Jan Pavel II. hned na začátku svého pontifikátu (11). Nejen pro papeže. Když
jsme v tísni, je prosebná modlitba samozřejmě na prvním místě. Volání
lidské bezmoci k Boží všemohoucí lásce, volání postižených a ohrožených, přímluvy pastýřů za věřící lid a naopak. Stamilionový sbor církve
prosící za církev, ale také za všechny lidi věřící i nevěřící, za ubohé i mocné, za nepřátele a pronásledovatele. Denně, v každou minutu, bez přestání stoupá z povrchu planety Země do nadprostoru a nadčasu k »Bohu
skrytému« hlas oddané důvěry. »Proste a bude vám dáno« (Lk 11, 9).
Svatí brali vážně Boží slib a Bůh bral vážně jejich prosby.
Nestačí prosit. Bůh je mnohem víc než pomocník v nouzi a my mu
potřebujeme projevovat výslovně svůj celý vztah, aby v nás zrál. Modlitba má v situaci ohrožení význam také v tom, že nás nenechává vězet v
bezprostředních obavách, starostech a úkolech. Pomáhá být nad nimi, vidět moudřeji, sub specie aeternitatis, aspofi trochu Božíma očima. Nejen
to, mysl otevřená vzhůru je citlivější na vedení Ducha svatého, dovoluje
mu doplňovat lidskou omezenost v nejistotách a svízelích obranného boje.
Zbožný vztah k Bohu tíhne k tomu, aby prolnul všechny vrstvy bytí,
také smyslovou, což se děje i svátostmi. Pro lidi vážně ohrožené je setkání s Kristem v eucharistii, přimknutí ke Kristu z lásky ukřižovanému
velkou posilou. Svátostí smíření je ve ztížených podmínkách křesťan stimulován ke zpevňování a růstu »duchovního člověka«. Život z Boha a v
Bohu akumuluje světlo a sílu, dává vyváženost a vnitřní jas - pokornou
převahu ducha nad materiálními hrozbami. (Zde jsem nadhodil jen psychologickou stránku věci.)
Královskou lučavkou je utrpení, Člověk uctí Boha už tím, že předem
vnitřně přijme utrpení i smrt, zároveň však tím posiluje ducha pro
okamžiky tvrdé reality, aby se jimi nedal zaskočit. Nejlepší přípravou na
ně je trvalé, pokojné přijímání běžných životních nesnází, bez vzdoru, z
Boží ruky. Utrpení přijímané z lásky se stává pečetí a dovršením prosebné a usmiřující modlitby. Nemocní, kteří takto předznamenají svůj těžký
život, jsou důležitým zázemím církve bojující o život. Kdo zažil, potvrdí
pravdu Pavlova paradoxu: »Proto se raduji, že nyní trpím za vás, a to, co
zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo,
to jest církev« (Kol 1, 24).
(11) V projevu na náměstí svatého Petra 20. října 1978.
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Život v naději
Nejskromnější ze tří božských ctností se dostává na první místo v
mezních a vůbec těžkých situacích. Sperare contra spem - doufat, když
už není v co doufat - to není pro křesťany bláhovost tonoucího, který se
chytá stébla, ale radikální přestup z platformy hmatatelných realit do světa Ducha. »I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě
vždy ujme... Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, nadějí slož v Hospodina!« (Žl 27,10.14). Mnoha obdivuhodnými výrazy zaznamenal žalmista vzepětí věřící duše k Pánu a sílu, která z toho
prýští.
Tato nadpřirozená naděje není přístupná lidem nevěřícím nebo se slabou vírou. Leda nepřímo, když se opřou o nás. Kdo má v hloubi duše vědomí, že Bůh je s ním a pro něho, tomu může být dáno, že jen svou blízkostí vleje stísněnému bratru něco ze síly přicházející shůry.
A co přirozené důvody k naději? Není důstojné křesťana léčit vlastní
nebo cizí úzkosti zprávami a vývody, které jsou připáleny nepravdou. Jinak však by nebylo správné vylučovat čistě lidské důvody k naději, ty
mají význam pro každého. Vypjatý supernaturalismus nemá daleko k odpuzující nepřirozenosti. Kromě toho nezavírat oči ani před smutky a
zklamáními, ani před radostmi a nadějemi je požadavek pravdivosti.
Život v pravdě
Pravdivost je další důležitá zbraň křesťanského boje. Svět si zvykl
pravdu manipulovat ve svůj prospěch, a tak ničí pravdu i lidské vztahy.
Okřídlené heslo diplomacie »Simula - dissimula«je nekřesťanské; předstíráním se slouží »otci lži«, ne Bohu. Není také pravda, že je pravda proti
lži v nevýhodě. Zkušenost nejednou, hlavně ve velkých dimenzích, prokázala moc bezmocné pravdy.
Vzhledem ke komplikovanosti a přitom omezenosti lidské existence
nelze zanedbat skutečnost, že i pravda může dostat náboj zla, když se jí
zmocní lidé, aby ji použili ke zlému. Takové pravdy se nesmějí vydat; pod
záminkou pravdomluvnosti poslat nevinného do utrpení nebo pomoci
zlikvidovat těžce opatrovaný kousek svobodného života církve je mravně
nepřípustné. Láska je v takových případech silnější povinnost než pravdomluvnost. »Vyznat a nezapřít« svou víru v situaci na ostří je něco zcela
jiného než povídat - na pavlači, v klubovkách nebo při výslechu - co mi
přísně zakazuje láska k bližnímu a církvi. Je škoda, když si křesťané nevytvoří promyšlený řád mluvení a mlčení; katakombální církev měla
120

svou »disciplina arcani«. Když se zásadně nevyjasní, co, komu a kdy říkat a co ne, napáchá se mnoho škod, a to nejen neuvážlivým sdělováním,
ale i mlčením na nepravém místě.
Sdělování předpokládá věděni a vědění je významný nástroj - dobra i
zla. Pokud zůstaneme u tématu obrany, je pitoreskní představa, že by
obránci obleženého města seděli a nezajímali se o úmysly, výzbroj, zálohy atd. nepřátel. K obraně přece patří povinnost získávat informace co
nejlepší a nejúplnejši, a ovšem provádět jejich rozbor, výklad a hodnocení. Nezdá se být zbytečné připomínat si takové samozřejmosti, neboť
zřejmě dosud platí Ježíšův povzdech, že »synové světa« jsou prozíravější než »synové světla«. Co říci na argumenty vzdělaných katolíků, kteří
odmítají zajímat se o své prostředí, protože prý na to nemqji nervy a stejně se tím nic nezmění. Budou mít pravdu, jestliže se všichni zařídí podle
nich a zůstanou ve svých ulitách. Slyšíme-li takové názory, nastává čas ke
zpytování svědomí, zdali za nimi nevězí prostě mentální lenost nebo
strach podívat se pravdě do očí nebo útěk před mravní výzvou. (Samozřejmě mohou být různé objektivně vadné postoje subjektivně docela oprávněny nemocí atd., ale pak je na místě poctivé sdělenu)
Nežít se lží - pro koho je tento imperativ naléhavější než pro křesťana? Už jen tím, že žije zásadně pravdivě, přitahuje pozornost na důvod
svého chování ve světě protkaném křivými stezkami lži. K tomu přistupuje život z víry: »Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas« (Jan 18, 37).
Pravda o Prapočátku a Absolutní budoucnosti je pravdou pravd, K ní
musí být člověk disponován poctivostí, když ji hledá a přijímá, ale zvlášť,
když o ní má svědčit. »Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo
by vás vyslýchal o naději, ale čiňte to s tichostí a uctivostí« (1 Petr 3, 1516). Pravidlo přesně pro naše století, kdy nezískává ani apologie, ani důrazné přesvědčování, ale upřímné vyznání vlastní cesty k Bohu.
Nepravdivá propaganda zasáhne citlivě zvlášť člověka pravdymilovného. Její útočné nebo lstivé zahrocení manifestuje neúctu k pravdě i k
člověku. Aby zbytečně neprovokovala k nepřiměřené reakci, doporučuje
se mít na zřeteli některé skutečnosti: 1. nepravdivá propaganda není ani nemůže být - čirá lež, obsahuje obvykle mnoho pravdivého; 2. její
ostří není tak ve faktech, jako v jejich tendenčním výběru, nasvětlení a
emocionálním okořenění; 3. vybočuje z roviny sdělovacího styku, jejím
cílem není informovat, ale změnit něčí smýšleni, odvrátit od církve
a víry, zamezit nějaké jednání; 4. z pravdivostního deficitu nevyplývá přímočaře morální deficit, neboť její šiřitel může být přesvědčen, že
má pravdu nebo aspoň právo přelíčit skutečnost v zájmu velkých cílů,
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jimž slouží. Z těchto konstatování se snadno odvodí pravidla chování.
Současná civilizace nemiluje kdysi obvyklý šťavnatý způsob vedení
polemiky. Jistě z toho neplyne, že bychom nesměli zvýšit hlas, kdyby
jeho tichost měla něčím uším signalizovat mylně nasi slabost nebo nejistotu. Ale nepředpojatí posluchači, a o ty zpravidla jde nejvíce, ocení naši
vůli. k pravdě a ochotu uznat fakta a námitky, i když míří proti nám. Ať je
výsledek jakýkoliv, partneři i okolí musí ocenit aspoň naši úctu k lidem a
k pravdě.
Ne každý hovor dvou je skutečný dialog. Dialog na poli poznání je
společné hledání pravdy z různých pozic, (Ne vzájemné ujišťování o shodě v názorech.) Pravý dialog není vystřelování vlastních názorů bez poctivého zkoumání cizích. Ani neupřímné přitakávání z oportunních důvodů.
Tím méně vynucování souhlasu otevřenou nebo skrytou hrozbou. K pravému dialogu přicházejí obě strany s předpokladem, že druhý není ani
padouch, ani hlupák, že je nutné naslouchat mu a nestranně jeho názory
a argumenty vážit.
K pravému dialogu - a k hledání pravdy vůbec - patří kritika. Je nutná, neboť lidské poznání je omezené a spojené s překážkami, proto více
nebo méně omylné. Kritické myšlení se ptá: Je to pravda? Proč ano, proč
ne? Tyto otázky musejí být vždycky v teoretickém dialogu přípustné a
vážně zodpovídány. Zametat je taktickým únikem nebo ironickou nadřazeností je urážka partnera i pravdy a morální prohra.
A kritika osob? »Kdo jsi ty, že soudíš bližního?« {Jak 4,12). Láska zakazuje poškozovat čest bližních, a to nejen lží (pomluvou), ale i zbytečně
odhalující pravdou (nactiutrháním). Z této ochrany nejsou vyloučeni ani
nepřátelé, ani pomlouvači. Současně však trvá povinnost lásky k sobě a k
jiným bližním: odrážet nespravedlivé útoky na čest, právo, popř. život.
Což není dobře možné bez poznání nebezpečných stránek ohrožujících
jedinců nebo institucí, abychom se mohli bránit, popř. útokům předejít.
Náš Pán nezavíral oči před lidskou špatností a počítal s ní: »Ježíš jim však
nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal, nepotřeboval, aby mu
někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku« (Jan
2, 24n).
Kritika musí doplnit obraz, který si máme co možná vždycky udělat o
člověku, s nímž je nám jednat Často je to i v jeho zájmu, Nekřesťanské je
slídění po jeho stínech, klevetění o nich a zneužívání jich. Hlavním kritériem morální a nemorální kritiky je láska, Špatný je jen soud bez lásky,
jak to zvýrazňuje Lukáš: »Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a
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nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno« (6,37). Kritika z
lásky k pravdě a k člověku je povinnost - i vůči nepřátelům. Projevená
upřímně a ohleduplně je dar. Je třeba o ni stát a za ni děkovat. A nedat se
odradit od služby pravdě všemi patřičnými způsoby. Bojem o pravdu
bráníme církev.
Život v lásce
Obdobou k šlechtické devíze Noblesse oblige se dá říci: Křesťanství
zavazuje » k jednání na vysoké lidské úrovni. Její míru nám poskytuje
ideál evangelní lásky. Nedopouštět se podlostí, neubližovat ani tajně, to
samozřejmě, ale to ještě není křesťanská láska.
Známé konstatování, že dnešní lidé nečtou jiné evangelium než život
křesťanů, dobře vystihuje, jak málo říkají dnešním skeptickým a pragmaticky uvažujícím lidem slova na rozdíl od fakt. Běžného člověka těžko
vyvedeme z předsudků proti církvi argumenty, zato Matka Tereza, dobrý
papež Jan a ještě víc bezprostřední setkání s dobrými lidmi, kteří jsou
křesťany, mu ukáže živou církev z masa a kostí. »Žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré
činy vzdali chválu v den navštívení« (1 Petr 3, 12).
Velká komplikace vězí v tom, že nemůžeme vy stupovat jako bezvadní
mezi špatnými. Pravdivost nás přiměla k uznání vlastních nedostatků a
vin, historických i osobních (12). Láska přikazuje odčinění, pokání. Zlobí
nás, že nám ateisté vyčítají inkvizici a evangelíci násilnou rekatolizaci,
aniž přiznávají skvrny na svém kontě. Bylo by to od nich šlechetné, ale
proč bychom se měli nechat v šlechetnosti předstihnout, proč raději nebýt první? Viny volají po odpuštění a požádat o ně má viník. V dějinách
bylo deptáno lidské svědomí a není důležité, že se to dělalo všeobecně a
asi často bona fide. Ani není rozhodující, že jsme to neprováděli osobně.
Zdědili jsme slávu církve, plaťme i její dluhy. Když se neodřekneme starého zla, jak se jeví podle dnešního poznání, vzbudíme podezření, že s ním
souhlasíme pro tenkrát, a kdoví, třeba i pro příště, až by se to hodilo.
Aby o nás neplatilo tvrdé slovo Pána: »Pokrytče, nejprve vyjmi trám
ze svého oka a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka
svého bratra« (Lk 6,42). Není takové pokání nebezpečné, nedáváme tím,
zbraň do ruky nepřátel? Větší obava by měla být z toho, aby se od nás lidé neodvrátili proto, že nežijeme podle pravdy a spravedlnosti.
(12) Sr. příslušná prohlášení Druhého vatikánského sněmu o vztahu církve k Ž i d ů m , odloučeným křesťanům a vědě.
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Další pozitivní moment je v tom, že ochotou k pokání dáváme najevo
úctu k člověku, potvrzujeme jeho právo na čest a spravedlnost. To se týká
jedince i společenského útvaru. K ilustraci si představme možnost (nejednou ověřenou), že se i nepřítel bude cítit morálně zaskočen a změní
postoj i chování vůči upřímnému křesťanovi; hrdě odmítavý křesťan jeho
nenávist spíše posílí. Méně, ale přece se tento moment dá uplatnit i vůči
instituci, v ní také rozhodují a za ni jednají lidé (13). Čestností a pokorou
svou osobu a církev neznehodnotíme, naopak.
Tím už jsme vstoupili na území lásky k nepřátelům. Situace ohroženi
poskytuje této špičkové ctnosti velké pole. »Jestliže má tvůj nepřítel hlad,
nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem« (Řím 12, 20n).
Ve všech pronásledovaných křesťanech by měl být celkový správný
postoj k nepřátelům. Křesťanský, radikálně jiný než ten běžný. V základu
má úctu ke všem lidem, i k těm, kteří nás považují za »smetí« (i Kor 4,
13). V nich prokazujeme poctu jejich Stvořiteli a Praobrazu. Dále spravedlnost; ani pachatel bezpráví na ni neztrácí právo. Příkaz spravedlnosti
vychází od Nej vyššího zákonodárce, jemuž jsme povinni poslušností; on
sám »dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i
nespravedlivé« (Mt 5, 45). Bližší pravidlo lásky k nepřátelům zni: »Dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete
se za ty, kteří vám ubližují« (Lk 6,27n). Tyto pokyny nejsou omezeny na
dobu pronásledování, přesto však z nich smíme vyčíst právě pro ni moudré a diferencované směrnice. Pokusím se to rozvést. Nepřátelství se projevuje v trojí rovině: myšlení (nenávidí), mluvení (proklínají) a jednání
(ubližují). Naše odezva rovněž, ale v obráceném pořadí: negaci v myšlení
máme přemáhat kladným činem, v mluvení rovněž kladným slovem, v
jednání kladnou aktivitou mysli. Důvod? Vnitřní bariérou nenávisti otřese nejspíš viditelný důkaz přátelství. Kdo ventiluje svůj odpor slovně,
vstupuje do kontaktu a dává nám příležitost vyjádřit slovem svůj kladný
vztah. Jestliže však nepřítel ubližuje, vychází sice z rezervy, jenže ne do
otevřeného kontaktu, naopak jej znemožňuje deptáním, takže pro vnější
kladnou odezvu zbývá jen mlčení, jež snad má největší šanci ozřejmit aspoň
jiným, že odmítáme opětovat nenávist a zlo. Vrcholné gesto lásky přemáhřyící nenávist je nastavit druhou tvář, má ovšem dobrý smysl jen v případě,
že bude správně pochopeno, nějako provinilost nebo slabošství, které by vyprovokovalo další špatnost, např. pohrdání nebo větší zuřivost.
(13) Poznámku snad ne docela zbytečná: něco docela jiného je naléhání policejního orgána na
křesťana, aby »ulehčit svému svědomí a křesťansky, poctivě, chlapsky se přiznal«.
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Praktickým výrazem lásky k nepřátelům je odpuštěni a to právě tehdy, když zeslábnou a byla by možnost vrátit jim utrpěná příkoří. »Jestliže
neodpustíte lidem,, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení« (Aft 6,
15). Tady přestává smlouvání, jde o naprosto vážnou věc. Výslovné odpuštění se nedá vnucovat a někdy ani není vhodné, ale jistě je třeba mít
předem odpuštění v duši, tj. pevně ve vůli a co možná i v citech (aby nás
nezaskočily). Tak jsme připraveni na pravou chvíli.
Všimli jsme si podrobněji těch projevů lásky, které jsou v situaci
ohrožení zvlášť aktuální. Nakolik dokážeme uchovávat prostředí od rozkladných a temných sil a prozařovat je mravní čistotou a radostí, natolik
plníme povinnost být solí země a světlem světa. Tím současně připravujeme půdu pro další úlohu, být kvasem. V pročištěném ovzduší se snáze
samy otevírají vyšší obzory, vyslovují vážné otázky, navozuje hledání vertikály, a tak připravují cesty Pánu. A evangelizace je nejlepší, protože
aktivní a pozitivní obrana proti ateizaci.
Život -v rozhodování
Vůči nepokrytým nepřátelům platí pravidlo ostražité lásky. Co však s
»falešnými bratry« (2 Kor 11,26)? Od pradávna mají útočníci snahu získat
quislingy, spojence v druhém táboře. Vůči takovým je každé společenství
nasršené, nevraživé. Kolaborant, vnitřní nepřítel, Jidáš - to zní hrozně a
nemělo by znít jinak, poněvadž proti hrozným vinám bychom se měli důkladně v duši obrnit. Ale uvíznout v morálním rozhořčení by mohlo způsobit jiná vážná provinění. Je třeba domýšlet, neméně spravedlivě a zase
s láskou.
Kolaborací se mim »nečestná spolupráce s vládnoucím nepřítelem« (14). Zdá se to být jasné Jistě pojmově, v životě však je to komplikovanější. Především si musíme připomenout, co jsme konstatovali prve,
že vládnoucí moc není pouze nepřítel. Nečestná je spolupráce, která pomáhá uskutečňovat nečestné cíle, v našem případě likvidovat církev a
víru. I když je to zcela zřetelné, soud o osobní vině ponecháme Bohu. To
neznamená nechat bratra na jeho scestí, vždy máme povinnost pokusit
se ho získat: »Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho«; teprve když vzdoruje i třetí instanci, smíme ustat v marné námaze (Mt 18, 15-17), aspoň
do té doby, než projeví známky ochoty k obratu. Příkaz modlitby za
nepřátele se vztahuje ovšem i na vnitřní nepřátele. Kdysi, v kompaktním církevním prostředí, bývalo vyloučení z normálního duchovního
(14) L. KLIMES, Slovník

cizích slov, Praha 1981.

125

společenství účinným prostředkem. Paušální směrnice tu není myslitelná, je zapotřebí moudře i citlivě vážit, zdali má větší naději přísnost nebo
trpělivost s »doutnajícím knotem«.
Největší potíže působí šedé pásmo mezi jednoznačnou kolaborací a
nekompromisní věrností. Mravní čistotnost, jež nechce riskovat ani stín
podezření, riskuje někdy mnohem víc, totiž dezerci ze složitých situací,
které se však nějak řešit musí. Jestliže se nenajde někdo věrný a současně moudrý, aby se pokusil vybojovat dosažitelně nejlepší kompromis,
může to dopadnout mnohem hůř (15).
Kompromis je další pojem emocionálně zatížený. Jako by to byl rozcestník, jenž dělí cestu statečných a opatrných. »Nekompromisně«, »radikálně«, to zní jako polnice; »opatrně« a »rozvážně« jako by troubilo k
ústupu. Což není daleko od pravdy. A tak se hlásí další téma k zásadnějšímu projednání.
Jsou situace, kdy musíme rázně prohlásit, že se zlem se nedá uzavírat
žádný kompromis. Čím větší je tlak, tím silněji si musí všichni upevnit v
mysli a vůli meze, za něž se nikdy nejde. Pro slabší povahy to je zvlášť důležité. Často jsou však věci složitější, než aby se mohlo odpovědně vystačit s rázným »Jdi z cesty, satane!« (,Mí 4, 10). V jakém smyslu složitější? V tom, že místo jednoduché volby mezi dobrem a zlem musíme
volit mezi jedním zlem a druhým zlem, popř. mezi eventualitami, z nichž
každá má v sobě něco dobrého a něco špatného, leckdy v pestré směsi činů, okolností, následků a pravděpodobností. Nebývá to snadné v drobných osobních záležitostech, tím obtížnější to mají lidé odpovídající za
celek, když mají rozhodovat o věcech závažných pro množství lidí a s důsledky na léta dopředu.
Kompromis je »dohoda na základě vzájemných ústupků« (Slovník
spisovné češtiny). Při kompromisu se každý něčeho vzdává a něco získává.
Když nezapomeneme tuto holou podstatu pojmu, odpadnou zbytečné emocionální nánosy a získá pravda a my sami. Není zde místo na propracování
axiologické stránky kompromisu. Dodejme jen stručně, že hodnota (morální
nebo strategická) kompromisu se nedá měřit jen tím, co získá druhá strana,
ale komplexním zvážením všeho, co je ve hře, včetně perspektiv.
Dohodě předchází jednání neboli dialog na poli praxe: hledání oboustranně přijatelného dobra při existenci konkurenčních cílů. Někdy je
(15) Výmluvný je příklad kard* Wyszyňského, který v čele polského episkopátu r. 1950 - proti
tehdejšímu názoru Svatého stolce - uzavřel dohodu s vládou a během dalších let neúnavně vyjednával. Dokonce nejednou pomohl vyřešit kritickou politickou situaci. Jeho formát byl ovšem tak výjimečný, že se nedá prostě kopírovat.
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obtížné vůbec dát do běhu pravý dialog, aleje zásadně nutné se o to pokoušet, je-li každá jiná alternativa v celkovém úhrnu horší. Pius XI., energický papež, který vydal encykliky proti nacismu i proti komunismu,
prohlásil kdysi, že by jednal i s ďáblem, kdyby šlo o spásu duší.
Ne každý má dar jednání. Od křesťana se ovšem požaduje víc než talent obratného diplomata. Přitom nelze zapomínat, že v silovém poli politické reality nestačí apelovat na svědomí a právo. Ve složité hře zájmů a
pozic se uplatní jen faktory »materiálně« závažné, buď prospěšné nebo
nebezpečné. Marxistickým jazykem; Idea práva a svědomí se stává »materiální silou«, když je podložena vůlí »lidových mas«. Aplikováno na
naše téma: kvantita věřících a naléhavost, s jakou požadují svá práva, jsou
jediné platné argumenty v ruce mluvčích věřícího lidu.
Život v jednotě
»Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům
vnitřně rozdělený nemůže obstát... Kdo není se mnou, je proti mně, a
kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje« (Mt 12, 25. 30), Hesla doporučující jednotu a svornost kdysi zaznívala až do omrzení, teď mívají
pachuť útoku na osobnost a soukromí. Přesto je toto téma pro křesťany
trvale významné a nyní ze zvláštních důvodů o něco více: 1. novověký individualismus zeslabil vědomí přináležitosti k společenským celkům; 2. v
situaci ohrožení jsou s jednotou spojeny určité problémy.
Pevně strukturovaný, svobodně fungující a vnitřně soudržný organismus je něco jako nedobytná pevnost. Ne nadarmo se nepřítel vždycky
snaží takový útvar všemi možnými způsoby rozložit: izolovat vedení,
podporovat atomizaci, rozněcovat spory apod. Příznaky takového procesu, ať vycházejí z vnitřních nebo vnějších podnětů, vokyí na poplach.
»Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni
byli mezi sebou svorní a neměli mezi sebou roztržky ... Je snad Kristus
rozdělen?« (1 Kor 1,10.13). »Prosím vás, bratři, abyste si dali pozor na ty,
kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí« (Řím 16,17n). Tyto texty vyšly ze života a my je čteme,
jako by byly napsány pro nás.
Jednota víry. Pavel a apoštolové museli v rodící se církvi čelit svévolnému falšování evangelia zvlášť energicky, protože Kristovo učení bylo závislé osobně na nich, jediných svědcích a ručitelích. Ale autenticita Božího zjevení je pro církev tak podstatná, že ji ani sebetěžší situace
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nedíspenzuje od starosti o její ryzost. To se týká především magisteria,
ale v jistém smyslu i všech ostatních. Pravověrnost však nelze zaměňovat
s omezeným fundamentalism em, staromilským lpěním na liteře bez rozlišování jádra víry a její periferie, dogmat a teologických konkluzí, morálních konstant a jejich aplikaci Víra je základní pojítko křesťanů s Kristem i navzájem.
Jednota společenství. V duchu koncilové teologie se církev prožívá v
rodinách a malých skupinách velmi plodně. »Malá církev« však v sobě
skrývá sklon k soběstačnosti, k izolaci od farního, diecézního a světového společenství v Kristu. V naší souvislosti se sluší silně zdůraznit, že
vztah katolíků k Svatému stolci je tak důležitý, že by měl být oproštěn od
příliš lidských a nestálých sympatií nebo antipatií k osobě papeže a jeho
počínání. Petrův úřad není světská vláda, má na starosti duchovní hodnoty svěřené Bohem skrze Krista a jeho církev nám lidem; není bez významu, že Petr nebyl oslňující osobnost, a přece byl vyvolen pro první
místo v církvi.
Papež je také znamením jednoty nás všech, a víc než znamením, to se
cítí nejvíce v ohrožení. Postoj k římskému biskupovi ukazuje i opravdovost vztahu k církvi; hněvivé či zálibné kritikaření - a nic pozitivního manifestuje odcizení, vnitřní rozchod. Papež není Kristus, kult jeho
osobnosti není žádoucí (16), ale upřímnou, teologicky podloženou úctu k
jeho autoritě a poslání je třeba uvědoměle pěstovat.
Také místní církve, diecéze a farnosti, si zaslouží být prožívány jako
živá společenství, i když je to ve stísněné situaci těžké. Pokud jde o diecézi, symbolizuje ji biskup. Věrní biskupové, popř. administrátoři diecézí
by měli cítit stálou podporu svých diecézánů; kolísavé mají povzbuzovat
a pomáhat jim knězi i laici, ale ani nevěrné by neměla diecéze plně odepsat, je třeba se za ně modlit a hledat příležitosti k zapůsobení na jejich
svědomí. Obdobně to platí o kněžích ve farnostech.
Jednota v rozmanitosti. Jako každá společnost, když je ohrožována,
tak i církev má sklon opevňovat se v bezpečných pozicích a ze setrvačnosti je držet pevněji a déle, než je zdrávo. Tak došlo k jistému ztuhnutí potridentské církve, které musel korigovat Druhý vatikánský koncil tím, že
zvětšil prostor teologickému bádání i pastorační praxi. Tak se rozvinula,
částečně až bouřlivě, legitimní katolická pluralita. Do křehčí situace
ohrožení se musí aplikovat obezřetněji, aby nerozkládala životně důležitou
(16) Sr. rednkčnf Článek v »La Civiltři Cattolica« It ministero del Papa äopo i due Con cil i Vaticani, £. 3249, ročník 136, 2. listopadu 1985, sir. 209-22L
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jednotu. I v ní však přináší velké hodnoty: hledajícím otevírá více cest k
víře, umožňuje tvořivé řešení mimořádných pastoračních problémů,
uvolňuje napětí mezi různými skupinami, které se liší v názorech, postojích, spiritualitě apod. Centrifugální tendence je však potřeba držet v
mezích silnou vůlí k jednotě, poslušností k řádné autoritě a stálým vnitrocírkevním dialogem.
Vzhledem k napětím není snadné udržet potřebnou míru jednoty. Je
to možné jen za předpokladu, že různé složky cení hodnotu společenství
tak vysoko, že jsou ochotny snášet jinakost druhých, včetně takové, která
jim připadá cizí až odpudivá. Snášenlivost je druh lásky spojený se spravedlivostí a moudrostí. Bez ní se neudrží žádné společenství - rodinné,
skupinové, řeholní ani církevní. Je to však ctnost náročná, a proto se
musí posilovat a kultivovat.
V sociálních dimenzích mluvíme o toleranci. Současný vývoj zvýšil
její význam neobyčejně, bez ní není v dohledu ani mír, ani ozdravění mezilidských vztahů, ani dobrá perspektiva lidstva. Bez ní se vzmáhíyí
odstředivé tendence i v církvi a hrozí ji přinejmenším oslabit. Tolerance
není právě jednoduchý problém např. proto, že stojí mezi přitakávačstvím a permisivitou na jedné straně a integrismem a radikalismem na
druhé straně; pravá tolerance je snášení zla, ale jen v zájmu dobra a do
mravně přípustné míry. Pokoj za každou cenu není morální. Proto je lépe mluvit o nerozlučné dvojici či dvojpojmu tolerance/intolerance (17).
Význam jednoty církve ještě stoupá, když je hierarchická struktura narušena nebo vyřazena. Pak je na Božím lidu, aby nezůstával rozptýlen po
svých zákoutích, ale aby všemi možnými vlákny navazoval živé spojení.
Zvlášť je třeba předcházet rozbujení netýkavé soběstačnosti typu »každý
kněz svým papežem, každý laik svým teologem«. Rozhodující je duch radostné jednoty. Velmi vzrůstá úloha těch, kteří mají charizma vytvářet
společenství a působit pokoj (Mt 5, 9).
Život v Božím čase
Jako žijeme v prostoru a musíme brát v úvahu jeho danosti, tak
nesmíme ignorovat ani druhou základní dimenzi pozemské existence,
čas. Život je děni plynoucí dopředu léty osobního života, ale spolu i staletími národního života a tisíciletími církevních a světových dějin, jež
jsou zase jen minutami v historii vesmíru. To všechno je ponořeno do
Božího nadčasu, který se nám lidem otevírá jako absolutní budoucnost.
(17) Toleranci jsem věnoval samostatnou studii: Tolerance
(VI/1983), str. 437-461.

v kontextu

etiky, ve »Studie« 90
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Teprve tento věčnostní, eschatologický úhel pohledu poskytuje absolutní
míru času. Po právu ztitěrni mnohé blízké cíle a naděje, jiné zato zdůrazní.
Pokusme se z tohoto nejvyššího hlediska prozkoumat různé aspekty
času, pokud mají vztah k situaci ohrožení.
Podle Písma je Boží čas ten pravý čas (kalros), ve kterém chce Bůh
něco uskutečnit (»čas navštívení« - Lk 19, 44) a očekává, že jej nepropaseme: »Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení časů nemůžete?«
(Mt 16, 3). Druhý vatikánský sněm mluví několikrát výslovně o znameních doby, tj. o skutečnostech, jimiž nás Bůh vyzývá v proměnách času k určitým činům. Právě v tom smyslu dal papež Jan XXHL koncilu za
úkol aggiornamento.
Obecně platné a pochopitelné je pravidlo přikazující respektovat
vhodný čas. Ne vždycky jsou vhodné podmínky pro určité podnikání, něco si zamanout a hned prosazovat bývá nejkratší způsob, jak to pohřbít.
»Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas... čas sázet i čas trhat... čas mlčet i čas mluvit... čas boje i čas pokoje« (Kaz 3).
Tento hlas z doby těsného soužití s přírodou a moudré znalosti lidské
přirozenosti upozorňuje na věc stále pravdivou: že musíme přirozeným
pochodům nechat, co jim náleží, abychom se dočkali zdaru. Nejdůležitější lidské hodnoty nejsou zhotovitelné. Rostou a vyžadují čas. Bezvýhradnou platnost to má v duchovní sféře, kde se stýká naše působení s působením Ducha svatého, jehož podněty se musíme nechat vést.
Co z toho plyne konkrétněji pro dobu ohrožení?
Nejprve to, že je třeba naplno přijmout každé »navštívení«, podmínky
příznivé i nepříznivé, milé i nemilé. Osvobodit se od nutkání utéci ze situace, od štítivosti vůči nenormálnostem (podle našich měřítek), od marnění energie sněním a vyhlížením. Nacházet na zlých časech to dobré a
vzácné, co Bůh nabízí svým věrným právě v nich - dary, úkoly i kříže. A
pozorně číst Boží znamení.
Tak se nejlépe disponujeme k tomu, abychom nepřehlédli a dokázali
využít možnosti, které právě tato situace poskytuje. Objevíme leckdy i
způsoby, jak je rozšiřovat, ovšem v pravý čas a moudře. Nejednou zdar
nebo ztroskotání je závislé na tom, aby to nebylo ani dříve, ani později.
Je škoda příležitostí nevyužitých otálením. Naopak se zmaří výborné
akce, když se s nimi vyrazí předčasně, místo aby se nechaly v klidu
zatím zrát.
Nechat dozrát: situace, motivy, myšlenky, plány, osoby, sebe. Sebenaléhavějiší potřeba, sebekrásnější apoštolská aktivita nakonec není podle
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Boží vůle, dokud nejsou k dispozici kvalifikovaní nositelé akce, připravení příjemci, prostředky atd. V tom případě nerezignujeme, aie pokojně
promýšlíme dál a připravujeme. Se vší střízlivostí zjišťujeme, zdali kromě
nadšení pro určitou věc jsou také potřebné jak vnější podmínky, tak
vnitřní předpoklady v nás.
Čas hraje úlohu i při stanovení cílů. Pro mladistvou netrpělivost jsou
typické transparenty s nápisy »Chceme X, a hned!« Rozumný člověk
rozlišuje cíle krátkodobé a dlouhodobě. Tady nerozhodují subjektivní
pocity a chtění, ale objektivní realita. Nechat se »vést Duchem« (Ježíš na
poušť - Mk 1, 12) a umět čekat v pohotovosti moudrých panen, to by
nám mělo být samozřejmé a vlastní. »Uschopněnost k umění vcházet do
katakomb, víc, připravenost k nim, i umění vycházet z nich patří k přirozenosti křesťana« (18).
Nepropást pravou chvíli - druhá strana téže mince, Netečností a váhavostí je možné zkazit nejméně tolik co ukvapeností. Brzdivých momentů
je v těžké situaci tolik, že pro většinu křesťanů je právě toto pravidlo
zvlášť důležité. Neochota přemýšlet o věcech, které »se mě netýkřyí«,
odmítání odpovědnosti za celek, očekávání, že to někdo zařídí, představa
vlastní důležitosti pro budoucnost atd. - množství různých výhonků z
jednoho kořene, jímž je strach živený sebeláskou.
Jestliže mi v hlavě a na srdci něco leží a nedá mi pokoj, bývá to znamení, zeje to úkol pro mne. Když si to před Bohem ujasním, neotálím.
Nestačím-li sám, hledám další, místo abych rezignoval výmluvou, že každý ví, co má dělat, nebo že nesmím jiné uvádět do neštěstí. Kdo (ještě)
na to není, toho nechám na pokoji, ale praví povolaní Boží lidé budou
šťastni, že byli přizváni.

Nespecifické prostředky
Sluší se bránit svatou Boží věc světskými prostředky? Pavel napsal Římanům: »Nepřizpůsobujte se tomuto světu« (12,2), přesto se však nerozpakoval užívat k obraně právních i jiných tehdy běžných prostředků kromě modlitby a důvěry v Boží prozřetelnost. Ve vyhrocené podobě se
ukázal problém prostředků Izraelcům v době syrského pronásledování.
Velká skupina věrných se nechala bez odporu pobít, protože nechtěli
bojovat v sobotu. Jejich vůdce to přivedlo k závěru, že by tímto způsobem
(18) HERMAN Z DRSLAVIC, O víře, náboženství,
str. 124.

mladých

a o jiných

věcech, v »Rozmluvy« 4,
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mohli být vybiti všichni, proto že je nutné bránit se i v den sváteční (viz
1 Mak 2, 2941).
Kritéria
Základním měřítkem přípustnosti prostředků obrany pro církev je
Kristova morálka a duchovní poslání církve. Když vezmeme v úvahu,
které prostředky jsou tím dány, neobstojí všechny historické precedenty,
i když započítáme dobové okolnosti.
Některé prostředky jsou takového rázu, že jsou vyloučeny vždycky:
nikdy nebudeme oplácet vraždu vraždou, pomluvu pomluvou atd. Jiné
jsou zásadně přípustné, ale někdy se vzdáme jejich použití v zájmu vyššího, celkového cíle: neuplatňovat např. majetková práva nebo nepožadovat satisfakci může způsobit více dobra morální silou. Ideální prostředek,
doporučovaný v evangeliu, je nenásilný boj za spravedlnost. Nemusí zůstat pouhým mravním gestem, v moderní době vykázal radu reálných
úspěchů (M. Gándhí, M. L. King, Amnesty International, některá hnutí
občanské iniciativy). Proti strategii násilí a lži musíme my křesťané důsledně stavět strategii spravedlnosti, pravdy a lásky.
Nej běžnější, obecně ve světě užívaný prostředek obrany je odrážení
útoků, odmítání a maření nepřátelských akcí. Mohli bychom rozvádět,
jak čelit jednotlivým výše uvedeným prostředkům a způsobům ohrožení
církve, ale to by přesáhlo daný rámec. Zásadně platí, že v kritických nebo
nepřehledných situacích většinou nezbývá nic jiného než odmítání kterýchkoli akcí vycházejících od nepřátelské strany. Jinak však to nelze považovat za jediný možný způsob obrany vůbec, i když je zdánlivě nejbezpečnější »nie s nimi nemít«, »nic od nich nebrat« apod.
Další obecný prostředek je adaptace na zhoršené životní podmínky.
Obětuje se periferie, aby se zachovalo jádro. Zkoušejí se alternativní formy schopné udržet podstatu. Záleží také na stupni potlačení. Když je
církvi vzata všechna možnost veřejného života a působení, stáhne se do
jádra a chrání je utajením. V případě jen částečného znemožnění veřejné existence si vytváří doplněk, neveřejnou vrstvu života: duchovní samoobsluhu v oblastech, které jsou blokovány. Tato paralelita je ovšem
oprávněna jen v čas nouze. Ani tehdy však nesmí oslabovat dosud fungující veřejnou pastoraci. Neveřejný život církve se důvodně skrývá, aby
nebyl zlikvidován. Zkušenost však ukázala, že i po ničivých náporech
vzniká z vnitřní potřeby stále znova, protestuje bezeslovně proti útlaku,
manifestuje vůli žít.
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ZÁVĚR
Kdybych byl požádán o nejstručnější odpověď na otázku, jak církev
neumírá, řekl bych, že na to odpovídá sama. Církev neumírá tím, že žije.
Slovo život se na předchozích stránkách téměř samo vnutilo v celé sérii.
Ne náhodou. Život se brání sám. Církev bude žít ne z milosti přátel nebo
nepřátel, ale přetlakem vitality, vlastní vnitřní silou ducha, která se nedá
udupat.
»Jako umírající, a hle, žijeme« (2 Kor 6, 9) (19).
Advent 1985

V E R A SVOBODOVÁ (*)

ČLOVĚK V MEZNÍCH SITUACÍCH (l)

Úvodní

poznámky

Existuje-li vůbec nějaké společné přesvědčení vnímavých a myslících
lidí naší doby a kultury, pak je jím nejspíše názor, že naše civilizace je v
krizi. Způsoby výkladu této krize stejně jako postoje k ní se různí. Jedním
z těch, které, jak se nám zdá, směřují ke skutečnému kořenu věci, je výklad této krize jako způsobené onou nespornou hypertrofií vnějšího, materiálně zprostředkovaného ovládání, která postupně vyvolala určitou
atrofii životodárného vnitřního, duchovně podmíněného rozumění;
vnitřní zdroje specificky lidského života jako by byly pro nás už takřka
vyčerpány. Skutečně se v nejrůznějších kontextech našeho duchovního
života setkáváme stále jen s relativismem, zpovrchněním, ztrátou perspektiv (19) Pouze naznačím, co by dále patřilo ke kompletní teorii ohrožené církve, S pomocí různých
věd, především historie sociologie a psychologie by se měly zkoumat specifické funkce
práva, kultury, výchovy, informačních prostředků atd. Konkrétněji bych chtěl upozornit
na potřebu sledovat v širokém spektru bližší i vzdálenější svět z hlediska politického, sociálního, náboženského, filozofického. A last but not least: znalost a umění řešit situace,
moudře zvažovat stav věcí a vyvozovat z něho praktické závěry.
Zdali z této studie vysvitla potřebnost teoretické reflexe situace ohrožení, v dějinách církve
tak časté a významné, posoudí čtenář sám. Tento předběžný a neúplný nárys nechce být v podstatě víc než souborem otázek, uspořádaných tak, jak se to »za pochodu« podařilo.
(*) Pseudonym.
(1) Přejímám termín Karla Jasperse, ale v obecnějším významu, než dovoluje existencialistický rámec pojetí Jaspersova.
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ale přece i s novým hledáním. Je zřejmé, že otázka, zda jde ještě »jen« o
krizi růstu, je velmi těsně spjata s otázkou, o co ještě jde - a může či má
jít - nám.
Nás dějinný proces dosud vyústil do hluboce krizových situací lidstva
jako celku (ekologie, ekonomika, globální vojensko-politické problémy),
nejrůznejších malých i velkých skupin lidí (diskriminace, manipulace, dezinformace) a stále většího počtu osamělých jednotlivců (chudoba, nemoci, společenská marginalizace, zhoršování lidských vztahů, devalvace
duchovních hodnot). Pokusy o nápravu těchto situací se většinou zaměřují jen k symptomům; co překračuje možnosti vnějšího zvládání, bývá zanedbáno v neprospěch klíčové, bytostně lidské potřeby rozumět
sám sobě a svému jednání, jakkoli tato potřeba bývá u člověka nejžhavější právě v situaci nejhlubší krize. K vnějšku orientovaná civilizace nemůže být schopna ani ochotna uznat, že z mezních situací nelze nalézt
východisko ani pomocí sebelepší společenské organizace (která je naopak - v totalitních a vojenských režimech - vyvolává v obrovských rozměrech), ani zabezpečením sebelepšího materiálního blahobytu (který je
zase - v bohatých společnostech a společenských vrstvách - zmnožuje
tím, že nepříznivě posouvá práh citlivosti na ně).
Jsou určité elementární mezní situace, pro lidský život a jeho zrání
nevyhnutelné, související s přirozeným během života. I s nimi si však často přestáváme vědět rady. V naší současnosti jsou již jakoby zapomenuty ony tradiční duchovní »strategie a taktiky« vyrovnávání s nimi (které
podává mýtus, teologie a filozofie), chybí vnitřní vazba k »modelovým«
osobnostem v mezních situacích (Ježíš, Buddha, veřejně známí světci a
mučedníci), neexistují umělé »nácvikové« situace (iniciace, exercicie
apod.) a vymizela i prostá lidská empatie a činná solidarita s lidmi v
mezních situacích. Zato se zvětšuje kapacita psychiatrických ústavů, vězníc, dětských domovů a dalších speciálních zařízení, množí se nejrůznější
represivní opatření a sílí tendence kompenzovat nedostatek smyslu hektickou honbou za mocí a blahobytem i za cenu vzniku nových situací
hluboké krize, vůbec už ovšem ne přirozených a nevyhnutelných, s nimiž je tím těžší se smysluplně vyrovnat.
Pouhá vnější obrana proti jakýmkoli mezním situacím, která nechává
ležet ladem všechny duchovní možnosti jejich překonávání, obvykle vede k drastickému ochuzení lidskosti a k další reprodukci těchto situací na
nových a nových rovinách. Přirozeně, účinně a produktivně lze mezním
situacím čelit jen z vnitřních, bytostných zdrojů; jen odtud může být
správně určen i výběr vnějších prostředků. Skutečná kompetence k
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opravdu pomáhajícím vnějším zásahům je vždy úměrná vnitrní lidské
zralosti rozhodujících činitelů.
Proto v dnešní době tak roste kulturně paradigmatický význam a hluboká dějinně lidská potřeba všech takových individuálních aktivit a společenských hnutí, která - často ve vědomé návaznosti na určité duchovní
tradice - jsou bez ohledu na své ekonomické a sociální zajištění schopna
z hlubokých vnitrních zdrojů vytrvale a za cenu vlastních obětí vytvářet
smysluplná východiska z nejrúznějších způsobů jak přirozeného, tak zejména zbytečného mezního ohrožení lidskosti kdekoli a kdykoli.
Jednáním tisíců takto osobně angažovaných lidí - jmenujme pro ilustraci např. řádové společenství Matky Terezy z Kalkaty nebo československé chartisty nebo většinu stoupenců západní »antipsychiatrie« - jsou
inspirovány i následující stránky. Věnovány jsou lidem v osobní nouzi
jako určitý pokus o rozumějící pomoc a solidaritu.
Jednotlivé úseky - Jsoucna, Člověk, Hodnoty, Smysl, Bytí, Láska jsou myšleny jako tematické sondy do kontextů klíčových pro daný
problém.

1.

Jsoucna

Přistupujeme-li k čemukoli, co je, vnímavě, nepředpojatě a v kritickém odstupu od vlastních užitkových záměrů, pak se se jsoucny teprve
můžeme setkat v rozměru jejich nejpůvodnějšího vnitřního sebeurčení,
svéprávnosti a nezastupitelnosti. Odhalují se nám ve své z hloubek bytí
vycházející a k výškám bytí směřující svébytnosti. Stává se pro nás zřejmým, že charakteristika toho či onoho jsoucna není nijak vyčerpatelná
charakteristikou jeho pouhé situovanosti: žádné jsoucno není v té Či oné
situaci nijak »rozpustné«, není jí beze zbytku utvářeno a determinováno;
v měnících se situacích buď je více či méně samo sebou, nebo jako ono
samo zaniká.
Tato existenčně výchozí, ontologicky primární (a vzhledem k možnostem jakéhokoli jsoucna v mezní situaci podstatně významná) svébytnost každého jsoucna má dva aspekty. Vnější, aktuální vystupuje bezprostředně proti nám: je dán svérázem, odlišností, vyhraněnou určitostí
jsoucna, které navenek rozvíjí svou identitu vůči ostatním jsoucnům.
Vnitřní, potenciální aspekt svébytnosti každého jsoucna můžeme v jeho
úplnosti jen tušit: spočívá v nenapodobitelnosti, nedostupnosti a nevyčerpatelnosti podstatného určení jsoucna, které je vnitřně zakořeněno v tvořivých
hlubinách bytí. Svým pólem »hotové«, vnější, aktuální svébytnosti se tedy
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jsoucno setkává s ostatními jsoucny - ocitá se v situacích - zatímco svým
pólem svébytnosti tvořivé, vnitřní, potenciální vyvěrá z bytí - mimo jakoukoli situačnost, která je jako taková dána jen vzájemným působením
jsoucen.
Zdá se tedy, že tvořivý proud bytí směřuje vzhledem ke jsoucnům
zevnitř navenek: pro každé jsoucno je existenčně výchozí jeho vnitřní
svébytnost, přijímaná v hluboké závislosti na bytí, zatímco působení
situace na jsoucna je dáno až teprve jejich vzájemnými vztahy. Situace
ovlivňuje tedy jsoucno v zásadě až sekundárně, zvnějšku: existenční závislost jsoucen na situaci je podmíněna závislostí situace na jsoucnech,
která si ji (aktivně čí pasivně) navzájem vytvářejí.
Jako situaci lze tedy označit nějaký souhrn vnějších podmínek a
okolností] za nichž něco (myšlené jako »střed« situace) existuje nebo se
děje. Přitom je (zejména ve vztahu k problematice mezních situací) zásadně důležité, že tyto vnější podmínky a okolnosti nejsou pro to, co existuje nebo se děje, primárné konstitutivní - i když mohou existencí, dění
a dokonce samotný vznik čehokoli zvenčí podporovat nebo potlačovat.
Zda situace působí na jsoucno kladně nebo záporně, zdaje s ním bud
spíše v souladu, v harmonii (sr. jabloň v ovocné zahradě) nebo spíše v nesouladu, v disharmonii (např. jabloň na staveništi), je pro každé jsoucno
primárně důležitým rysem každé jeho situace. Situace vrcholně nepříznivá, v níž je ohrožena sama svébytnost jsoucna až k mezi jeho aktuální, k
situaci vztažené odolnosti - za níž se ovšem zároveň otvírá potenciál jeho
k bytí vztažené zdokonalitelnosti - taková situace jsoucna je jeho situaci
mezní.
Faktická ontologická nutnost vzniku mezních situací vyplývá evidentně už z toho, že jsoucna vůbec existuji v situacích: při své vnější určitosti,
a tedy aktuální omezenosti nemůže žádné jsoucno obstát v neomezeném
počtu fakticky možných situací. Paradoxní ontologická možnost překonání mezních situací vyplývá naproti tomu z toho, že jsoucna existují z
bytí a pro bytí: na základě své vnitřní určenosti - která je potenciálně
takřka nevyčerpatelná (protože vychází z tvořivých hlubin bytí, v nichž je
každé jsoucno zakořeněno, a směřuje k přesažným výšinám bytí, k nimž
je přitahováno) - může jsoucno obstát i v mezní situaci.
Mezní situace jsou tedy vůči svébytnosti jsoucen krajně ohrožující a
zároveň krajně tvořivě podněcující. Jsou jakýmsi »zdymadlem« vývoje
všech jsoucen. Zdrojem a uběžníkem růstu jejich svébytnosti, jejich
tvořivého existenčního potenciálu, je bytí. Od něho postupně vyvěrá do
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prostoru světa všechno neživé, živé i vědomé v čase, který je naplněn zápasem o růst v bytí - na různých úrovních jeho přijímání.
2. Člověk
Jestliže mezní situace je situace, v níž se odhaluje a vystavuje zkoušce
nejvlastnější svébytnost kteréhokoli jsoucna, pak lidská mezní situace je
situace, v níž se toto vše týká člověka. Člověk je v mezní situaci rovněž
ohrožen v tom, čím je nejvlastněji konstituován, co má od bytí jenom on
sám jakožto člověk.
Znamená to, že v mezních situacích se také nejjasněji ozřejmuje, které charakteristiky jsou vlastně pro něho »druhově« specifické, co je mu
bytostně vlastní a na čem mu tedy vposledku záleží. Mezní situace člověka jsou situace odhalující a podněcující jeho lidskost skrze její ohrožení.
Všechna subhumánní živá jsoucna nejvýrazněji projevují svou svébytnost v situaci ohrožení života (hlemýžď zalézá do ulity, gazela pádí, tygr
se rve). V čem jsou nejhlouběji sama sebou, konec konců slouží specifickým způsobům jejich přežití. Ohrožení života a ohrožení bytostných
charakteristik je u subhumánních živých jsoucen totožné; jejich svébytnost nepřetrvává ani jinak nepřesahuje jejich fyzickou existenci. Podobně jako pro neživá jsoucna znamená mezní situace ohrožení jim bytostně vlastního způsobu neživé existence, specifickou mezní situaci subhumánních živých jsoucen je situace ohroženi života,
Z toho je třeba vyjít při určování situace člověka jakožto bytosti živé,
.ale navíc vědomě prožívající.
Zatímco živočich ocitnuvší se v situaci ohrožení života se snaží z ní
jednoznačně a za každou cenu vyváznout (byť někdy zprostředkovaně,
jak mu velí instinktivní vazba na mláďata, druha nebo stádo), člověk se v
téže situaci nechová vždy takto jednoznačně. Jeho postoj k vlastnímu
životu není diktován pouze instinktem, je svobodnější a složitější. Člověk je schopen nejen si život zachránit, ale i z vlastní vůle jej obětovat;
je schopen aktivněriskovatjeho ztrátu a někdy také se ho v pasívní rezignaci vzdát.
Tento svobodný a diferencovaný postoj svědčí o tom, že člověk neztotožňuje to, čím bytostně je, s vlastní fyzickou existencí a že tedy to, čím
je sám sebou, může nějak potvrdit nezávisle na svém přežití (a lecky dokonce proti němu). Zřejmě tedy usiluje o to být i nějak jinak než jen jako
biologicky existující, usiluje svou fyzickou existenci přesáhnout. Kladně
vyjádřeno: usiluje o existenci duchovně svébytnou. Jen na její bázi lze
vlastní život porovnávat s jinými hodnotami a disponovat jím.
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Tato duchovní existence je tedy uskutečněním ryze lidské možnosti
sebepřekročení zásadní vazbou k hodnotám. Obětovat či zachránit si život může člověk vždy jen kvůli něčemu, co převyšuje cenu tohoto biologického života - kvůli hodnotám, k nímž jeho život směřuje, o něž je
»opřen«, do nichž jej člověk investuje, s nimiž jej identifikuje, na něž
váže jeho smysl. Ohrožení takových hodnot - »vysokých« nebo »přízemních«, vždy však životně důležitých - je teprve mezní situací typickou
pro člověka. Došlo-li ke zničení nebo devalvaci hlavních životních hodnot, holý život sám má hodnotu jen za současného předpokladu, že člověku zbývá naděje na odhalení či vytvoření hodnot nových. Život se pak
stává přechodně nejvyšší hodnotou jen ve jménu těchto dosud relativně
neznámých hodnot a ve vazbě na ně.
Život, přežití se tedy člověku nejeví jako něco samoúčelného, absolutního, nepodmíněného, ale spíše jako něco, k čemu může zaujmout
osobní postoj: ne libovolný, ale lidsky (tedy duchovně) svobodný - vázaný k hodnotám. Z toho, že člověk v sobě nosí něco, co chrání víc než svůj
život a bez čeho život pro něho ztrácí smysl a lidskost, lze vyvodit, že na
rozdíl od ostatních živých bytostí je specifickou mezni situaci člověka situace ohrožení hodnoty (hodnot), kterou pokládá za nejvyšší (jednu z
nejvyšších). Ohrožení života je pro člověka mezní situací jen potud, pokud představuje ohrožení možnosti žít pro určité hodnoty. V situaci hodnotového vakua a hodnotové beznaděje se život stává pro člověka irelevantním.
K nějaké hodnotě (ne k holému životu) váže tedy člověk to, co je mu
bytostně vlastní, svou nejhlubšf identitu a svébytnost - která tím prozrazuje svůj ontologicky jedinečný duchovní charakter. Tím, oč v lidských
mezních situacích půjde, tedy zřejmě není mez obecně lidského biologického přetrvání, ale spíše mez té či oné individuální hodnotové orientace a vázanosti.
3.

Hodnoty
Svoboda, zdraví, čest, majetek, věrnost, moc, přátelství, požitek, dílo,
úspěch - každý lidský jednotlivec žije ve znamení určité základní hodnotové orientace, která integruje jeho lidský život. Z jeho převažujícího životního postoje lze vyčíst pro něho vrcholné, životně důležité hodnoty jakousi korunu i past jeho lidství - jejichž ohrožení ho nutně přivádí do
mezní situace.
Nepřeberné způsoby ohrožení nejrůznějších životně důležitých hodnot lze systematicky zachytit třístupňovým schématem: I. ohrožení reali138

zace hodnoty; II. ztráta realizace hodnoty; III. zpochybněni platnosti
hodnoty.
I. stupeň ohrožení životně důležité hodnoty - mezní situace prvního
stupně - vzniká tehdy, je-li vážně ohrožena realizace této hodnot)', tedy
to, čemu je hodnota připisována: hodnotná věc, osoba, hodnotný vztah,
stav, činnost apod., úhrnně vyjádřeno »statek« (např. uznávám-li jako
nejvyšší hodnotu přátelství, resp. lidskou důstojnost, resp. majetek J e pro
mne její realizací můj přítel, resp. má občanská práva, resp. moje vklad ní
knížka). Aby toto ohrožení spadalo do kategorie mezních situací, nuisí
být ovšem ohrožením jediné či nejdůležitější realizace této (svrchovaně
významné) hodnoty a odvrátit toto ohrožení musí být krajně obtížné.
Hrozící destrukce toho, co je nebo může být pro určitého lidského
jednotlivce reálným naplněním, ztělesněním, živým uskutečněním čili
»nositelem« jedné z jeho nejvyšších životních hodnot, vzbuzuje mohutnou obrannou odezvu. Člověk se nasazuje za záchranu situace, která
ještě není zcela ztracena, i když je natolik nepříznivá, že pro šanci ji změnit musí člověk dát v sázku vše. Nemá ostatně co ztratit, protože mezní
situace je situace ohrožení toho, co je pro člověka nejvzácnější, s čím je
spjat na život a na smrt a od čeho se pro něho více méně teprve odvozuje
hodnota všeho ostatního.
Pro mezní situaci prvního stupně je tedy chrakteristickájejiíriskantnía
náročná, ale stále ještě trvající změnitelnost, která u člověka vyvolává
úsilí za každou cenu se pokusit odvrátit nebezpečí. Je nutná krajní mobilizace odvahy jednotlivce, kterému jde prostřednictvím bytí a nebytí realizované hodnoty o jeho vlastní bytí a nebytí.
Člověku se buď zdaří zachránit situaci, obnovit původní stav nerušené
existence »statku« (získat zpět přítele, občanská práva nebo bankovní
vklad), nebo se to nepodaří.
II. Člověk, kterému se to nezdařilo, se dostává do mezní situace druhého stupně - která ovšem může nastat i přímo, bez zprostředkování
stupně nižšího. Je to situace ztráty realizace životně důležité hodnoty.
Její případné obnovení (je-li vůbec možné, nešlo-li např. o vyhraněný
osobní vztah) je obvykle dlouhodobou záležitostí a nezáleží při něm jen
na vlastní aktivitě člověka.
V mezní situaci druhého stupně se tedy stále ještě neničí hodnota sama (přátelství, lidská důstojnost, majetek), naopak zůstává stále v platnosti, člověk ji i nadále považuje za svou hodnotu nejvyšší a uchovává si k
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ní bytostně závažný vztah, ale její určitá realizace, skrze niž jednotlivec na
hodnotě participoval (nebo hodlal participovat), už definitivně neexistuje
nebo je mu definitivně nedostupná.
V dané chvílí není tedy co zachraňovat, původní stav nelze obnovit a
je nejisté, zda někdy dojde k alternativní realizací téže hodnoty - je tedy
nutno především vůbec situaci vydržet. Znamená to vydržet hluboký rozpor mezi tím, co je pro jednotlivce v nejvyšší míře žádoucí, co by »mělo
být«, aby si udržel svou lidskou existencí, a tím, co v dané situaci prostě
»je«, bez ohledu k podmínkám jeho nejvlastnější identity a k možnostem
jeho vskutku lidského života. Tento rozpor, který má být vydržen, je rozpor mezi existencí abstraktního významu hodnoty a neexistencí její konkrétní realizace. Hodnota nepostradatelná pro život jednotlivce, ve své
realizaci vždy intimně srostlá s jeho životem, ztrácí v mezní situaci druhého stupně tuto svou živou a působivou konkrétnost a přetrvává pouze
v lidské mysli jako bezmocná idea, jako právě jen ničivé vědomí toho,
bez čeho nelze žít.
Pro mezní situaci druhého stupně je tedy na rozdíl od stupně předchozího charakteristická nemožnost zachránit původní stav. Jediným východiskem je obrat k budoucím možnostem nové realizace téže hodnoty.
Proto si taková situace žádá maximální mobilizaci naděje. Pro člověka,
který váže smysl svého života k přátelství, resp. k lidské důstojnosti, resp.
k majetku, není snadné v samotě, resp. ve vězení, resp. v chudobném
stáří doufat v nové setkání, ve svobodu nebo ve výhru v loterii. Naplnění
jeho touhy nezáleží jen na jeho vůli a jednání - musí vydržet: čekat a
doufat.
Může se přitom stát, že člověk fyzicky nevydrží a zemře; nebo propadne beznaději a spáchá sebevraždu; nebo nevydrží rozpor mezi existující platností a neexistující realizací hodnoty a propadne šílené iluzi, že
realizace nějak dál existuje (»rozmlouvám na dálku se svým přítelem«,
»jsem Kristus«, »kdesi mám schovaný poklad«); nebo v zoufalé touze po
útěše (za každou cenu) nekontrolované a nereflektované (byť třebas s dodatečným »zdůvodněním«) změní svou hodnotovou orientaci většinou
skluzem k nižším hodnotám (na témže místě, na němž dosud byla hodnota přátelství, začne u něho postupně figurovat např. hodnota vnějšího
společenského uznání, hodnotu lidské důstojnosti nepozorovaně vymění
za hodnotu chemicky navozené euforie atd.). Nebo si zcela vědomě začne prověřovat svou dosavadní hodnotovou orientaci - čímž se však
mezní situace opět kvalitativně změní:
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IE. V průběhu zápasu se zdánlivými východisky z mezní situace druhého stupně se může mezní situace ještě více prohloubit, přejít do svého
třetího stupně. Ten může ovšem nastat i jako reakce už na první stupeň
ohrožení hodnoty nebo i zcela bezprostředně, bez jakéhokoli předchozího ohrožení nebo ztráty realizace hodnoty (takže může probíhat i skrytě
-jako proces, který se jakoby týká ne přímo hodnot, ale reprezentujících
je realizací). Při třetím stupni ohrožení životně důležité hodnoty je
ohrožena nebo ztracena ne (už jenom) realizace této hodnoty, ale je
ohrožena tato hodnota sama.
To je možné jedině zpochybněním její dosavadní platnosti, jejího významu pro člověka a jejího postavení mezi ostatními hodnotami v jeho
osobní hierarchii hodnot. Zpochybnění platnosti nejvyšší hodnoty je svobodný vnitřní lidský výkon (byť vyvolaný vnějšími okolnostmi odrazujícími od určité hodnoty nebo vábícími k jiné) J í m ž se člověk zkusmo vzdává dosavadního pojetí smyslu života a hledá novou, nosnější odpověď na
otázku, proč žít a do čeho život investovat. Snaží se objevit novou hodnotovou orientaci, resp. spolehlivě se přesvědčit o tom, zda ona jiná hodnotová orientace je lepší, zda v ní dokonaleji nalézá sám sebe a svou cestu
ke světu. Činí to vědomě a reflektované - na rozdíl od zmíněného živelného uniku z mezní situace druhého stupně k náhražkovým hodnotám.
Dobrovolně si problematizuje svou dosavadní životní jistotu (která se
může sama ukázat jako ne zcela projasněná a vnitřně bezrozporná) a
odstupuje od ní do nejistoty posuzování, zvažování, hledání. Klade si
otázku, zda mu vlastně nebyla realizace hodnoty vzata právem, zda tato
hodnota opravdu stojí za to, aby se k ní bytostně přimkl jako k nejvyšší
(či jedné z nejvyšších). Jde mu tedy o to porozumět situaci.
Zpochybnění platnosti dosavadní životně důležité hodnoty může přitom vycházet jednak jen z ní samé - člověk pociťuje vůči ní neurčitou nespokojenost a nejistotu, aniž zatím vidí jinou možnost hodnotového zakotvení - jednak může zpochybnění vycházet ze srovnání dosud platné
ústřední hodnoty s hodnotami jinými - kdy člověk váhá na rozcestí a
snaží se zvolit to pravé, nezvolit iluzi spásy za cenu zrady.
K tomu, aby člověk neztroskotal na úskalích hluboké vnitřní nejistoty
a neřešitelných konfliktů, aby neztratil sám sebe uprostřed chaosu mnoha možností, který znemožňuje volbu, potřebuje v sobě z nejzazší hloubky mobilizovat moudrost. Je nesmírně obtížné rozhodnout, zda si někdo
v určité situaci právem zpochybnil klíčovou hodnotu např. seberealizace
a zdaje správnější, aby ji ve své hierarchii hodnot případně nahradil hodnotou např. věrnosti nebo zdraví. Neméně obtížné je v situaci pochybování
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např, o hodnotě majetku objevit pro sebe vůbec nějakou vyšší hodnotu, v
níž by se člověk lépe nasel. A nikdo moudřejší ho v tomto rozhodování
nemůže zastoupit.
Porozumět situaci se může a nemusí podařit. Člověk se nemusí dopracovat k hlubšímu vhledu do situace a propadá rezignaci. Může se rozhodnout pro dobrovolný odchod ze života. Nebo může vědomě volit
nižší, ale bez námahy realizovatelnou hodnotu (»proč bych hledal smysl
života, když je na světě tolik dobrého pití a hezkých děvčat«) - kterou
ovšem nebývá člověk, který si už někdy kladl vyšší životní cíle, uspokojen
cele, bytostně, takže stále žije s potlačovaným pocitem nenaplnění, popr.
zrady. Nebo konečně může rezignovat utkvěním na mrtvém bodě, v nemožností se rozhodnout: propadne pocitu marnosti a relativity všeho, je
postupně rozkládán absurditou a bezperspektivností.
Anebo se lidský jednotlivec vskutku propracuje k jednoznačnému
přijetí hodnoty, kterou je schopen skutečně celou svou bytostí přijímat
jako nejvyšší. Může to být třebas i ona původní, přechodně zpochybněná
hodnota anebo i hodnota, k jejíž netušené důležitosti ho přivedlo teprve
utrpení prožité v mezní situaci.
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4. Smysl
Je zřejmé, že vědomá lidská volba a obrana určitých životně důležitých hodnot nebo naopak vědomé vzdání jich není vysvětlitelné či odůvodnitelné z pouhé situace. Jsou situace optimální pro plnou realizaci
určité hodnoty, a přesto se v nich může člověk právě této hodnoty vzdát
ve prospěch jiné (např. v situaci umožňující »sladký život« se věnovat namáhavé tvorbě). Naopak jsou situace krajně nepříznivé i pro samotné
vnitřní udržení určité hodnoty, a přesto člověk tuto hodnotu hájí s nasazením života (např, hodnotu náboženské svobody v ateistické diktatuře).
Při vědomé volbě a obraně, popř. vzdání určité hodnoty se tedy člověk neřídí nutně situací. Poslední vysvětlení a odůvodnění jeho rozhodnuti je ryze vnitřní: určitá hodnota pro něho má či nemá smysl,
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Sniysl hodnoty nemusí být vůbec v souladu se situací (naopak, může
ji ukázat jako nesmyslnou), vynořuje se nezávisle na ní a umožňuje člověku zaujmout k situaci samostatné stanovisko. Rovněž nezávisle na situaci může smysl určitou hodnotu opustit, takže Člověk pak už nemá důvod ji hájit, i kdyby to situace sebevíc »vyžadovala«.
Jako příznak bytostné pravosti určitých hodnot odkazuje smysl nikoli
k situaci, ale k bytí. Je jeho »znamením«, které se vynořuje jako podpora či výzva člověku k určité bytostně pro něho důležité hodnotové
orientaci.
Takto je každý vědomý postoj člověka k hodnotám řízen hlediskem
smyslu.
Avšak ne vždy je postoj člověka k jeho ústředním hodnotám plně vědomý. Které hodnoty jsou vlastně pro něho nej významnější, může člověku vysvitnout teprve až v situaci jejich ohrožení : Mezní situace tedy mohou vyvolat vědomé prověřování smysluplnosti životně důležitých hodnot.
V mezní situaci prvního a druhého stupně může být člověk nucen vědomě se rozhodnout, zda má buď mobilizovat svou odvahu k záchraně
situace, resp. naději k tomu, aby situaci vydržel, nebo nemobilizovat. Je
tedy nucen vědomě si ověřit, zda hodnota, jejíž realizace je ohrožena nebo ztracena, má nebo nemá smysl.
Jestliže člověk zjistí, že situace ohrožení hodnoty ho vlastně jen upozorňuje na to, že ona hodnota je jen zdánlivě jednou z jeho nejvyšších, že
už pro něho vlastně smysl ztratila, že ji takříkajíc »přerostl« a že ji dosud
uznával asi jen proto, že zatím nebyla ohrožena, tedy z jakési neuvědomělé setrvačnosti, zatímco smysl mezitím »obsadil« jiné hodnoty, pak se
mezní situace okamžitě ruší, aniž musí člověk cokoli zachraňovat nebo
se snažit vydržet. Vychází z mezní situace obohacen jasným vědomím,
co je pro něho skutečně smysluplné. (Například špičkový vědec, který po
zranění páteře zjistí, že sice bude moci dále pracovat, ale že už nikdy nebude chodit, nejprve reaguje, jako by byla ohrožena jeho vrcholná hodnota. Propadne ovšem mezní situaci jen nakrátko - než si jasně uvědomí,
že v hodnotě fyzického zdraví už dávno nespočívá smysl jeho života. Podobně může mezní situace rychle vyvést např. filozofa z pocitu, že nemůže smysluplně žít bez určitého společenského postavení, nebo otce rodiny ze zdání, že smysl má především materiální standard života jeho nejbližších.)
Jestliže naopak člověk jednoznačně zjistí, že hodnota, jejíž realizace
je ohrožena nebo ztracena, má přesto smysl, je to pro něho takřka nevyčerpatelným zdrojem vnitřní síly: je pozoruhodné, k jak neobvyklým
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výkonům a k jak velké naději jsou schopni se vzepnout lidé vnitřně integrovaní prožitkem smyslu obhajované hodnoty (muž zachraňující dítě
topící se pod jezem, politický vězeň odolávající mučení vyšetřovatelů,
žena odpouštějící manželovi opakovanou nevěru a surovosti, stárnoucí
autor tvořící znovu své zničené životní dílo apod.),
Jde-li o dlouhodobě trvající mezní situaci prvního nebo druhého stupně, je člověk nucen ověřovat si smysl obhajované hodnoty opakovaně. Jinak vzniká nebezpečí, že mu smysl vůbec unikne, a tedy že on přece jen
situaci podlehne. Podmínkou záchrany či výdrže je opakované obnovování jasného vědomí, zda a proč mám stále zastávat tu a tu hodnotu. Jen
díky živému vědomí smyslu člověk nezdolně ví, co chce, pro co pracuje a
v co doufá navzdory jakékoli situaci.
Toto živé vědomí smyslu v situaci krajního utrpení nebývale prohlubuje lidský život; činí ho snad teprve opravdu lidským. Je-li smysl určité
hodnoty takřka to jediné, co ještě člověka »drží« v situaci, kdy chybí realizace této hodnoty, má člověk jako nikdy jindy příležitost plně prožít
nejhlubší, duchovní dimenzi vlastního života a plně se o ni opřít.
Vnitřní pevnost takto získaná a udržovaná nemá nic společného se
vzdorem člověka, který se v živelné panice snaží na vlastní pěst a za každou cenu, často morálně nevybíravými prostředky zvládnout situaci »ve
svůj prospěch«, aniž vůbec zkoumá, čím vlastně tento »prospěch« je z
hlediska smyslu.
Ten, kdo se přechodně domnívá, že smysluplnost určité hodnoty je
ustavena už jen tím, že on ji chce, riskuje, že uvázne pouze v iluzivní napodobenině smyslu. Z ní nelze dlouho čerpat posilu pro vlastní životní
vůli, protože naopak tato iluze žije z jeho vůle a vyčerpává ji.
Síla pramenící z pouhého vzdoru se v mezní situaci velmi rychle
spotřebuje a člověk se bud láme do rezignace a ztroskotání (deprese, sebevražda, bezvýchodný pocit viny, skluz k náhražkovým životním hodnotám, k »útěše« z alkoholu, drog, násilí, laciného rozptýlení, náruživé
imaginace apod.) nebo ve šťastné chvíli přece jen procitne, a i když se
zpočátku domnívá, že se tím jeho utrpení jen beznadějně prohloubí, položí si s pokorou jasného vědomí otázku po smyslu. Už jen tím získává
svobodný odstup od všech svých iluzí, smutků, vin, úzkostí, nejistot a
apatie. Blíží se k opoře smyslu, která může pro něj být zdrojem potřebné
životní odvahy a naděje, ať už se mu ukáže jako smysluplné zůstat hodnotě věrný anebo se jí vzdát.
Vědomé prověřování smysluplnosti životních hodnot v mezní situaci
třetího stupně se od téhož počínání na předchozích dvou stupních kvalita144

tivně liší. Nejde už jen o prosté sebeujištění, zda tato daná hodnota má či
nemá smysl, ale o složitý proces zjišťování, která hodnota vlastně má
smysl, a to buď v rámci nějaké dané alternativy nebo v předem neomezeném (ale vždy alespoň nějak strukturovaném) prostoru možností volby,
Člověk se tedy přechodně ocitá v situaci základní vnitřní nezajištěnosti, nejistoty o tom, podle které hlavní hodnoty má vůbec orientovat; svůj
život. (Například lékařka, která je matkou a zároveň vědeckou pracovnicí
v oboru tropických nemocí,, se pod vlivem hluboce prožité osobní zkušenosti o mizivé realizaci lékařské pomoci v rozvojových zemích může dostat do situace obtížného zvažování, zda má větší smysl hodnota mateřské lásky k jejím odrostlejším dětem nebo hodnota pomoci neznámým
bezmocně trpícím lidem, za něž se díky své kvalifikaci cítí nezastupitelně
odpovědná. Nebo si adolescent zpochybní všechny své dosud nejuznávanější hodnoty, protože zjistí, že si je vlastně nezvolil zcela vědomě a že jejich pomocí je tedy jakoby řízen zvenčí. Odmítá takovou absurditu a začíná bolestně a tápavě hledat novou hodnotovou orientaci, zatím neznámou, ale hlubší a skutečně svou.)
V mezní situaci třetího stupně je obzvlášť potřebné udržet si nepředpojatou důvěru ve smysl »vůbec«.
Lze se samozřejmě také naopak negativisticky »mstít osudu« za to, že
člověka postavil do hodnotové bezradnosti - lze se nelidsky kochat až jakýmsi kultem absurdity (někdy i s tragickými vnějšími následky). Ale
stačí i to, když si nešťastný člověk nechá zatemnit vědomí intenzivními
prožitky bezmoci, bezradnosti, nejistoty, viny a zoufalství, když se nedokáže odpoutat od sebe a pokusit se smysl, který mu uniká, následovat,
nechat se jím bez jakýchkoli podmínek vést.
V uzavřeném prostoru lidského nitra zůstávají všechny možnosti stále
stejně otevřené, Nemá-li se člověk postupně stát sám pro sebe stejně neskutečným jako ony, nemá-li se utopit v moři neurčitosti a relativity, je
třeba, aby opustil své vězení - překročil sám sebe a svou situaci. Vědomá
otevřenost vůči smyslu je vždy nadsituační (uskutečnitelná v jakékoli situaci), umožňuje překročit horizont všech daných možností a získat k
nim nový přístup »shora«.
Jsou lidé, kteří dokáží v situaci zpochybnění svých životně důležitých
hodnot projasnit své vědomí tak jako snad nikdy předtím právě skrze
nepodmíněnou důvěru ve smysl. Dokáží se uvolnit od všech negativních
a nahodilých vlivů a pozitivně se zaměřit k podstatnému. Vědomí, že už
nemám co ztratit a mohu všechno získat, je už samo zdrojem klidu a
soustředění i uprostřed sebetěžšího utrpení.
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Je třeba nechat se naprosto proniknout ničím jiným než svou »žízní«
po smyslu - do té míry, že »zapomeneme na sebe« (dáváme se smyslu
jaksi k dispozici, místo abychom ho hledali pro vlastní potřebu). To je
podmínkou, abychom překročili oblast toho, co je z našeho nynějšího
stanoviska zpochybnitelné, abychom se otevřeli »absolutnímu horizontu«, v jehož perspektivě se na nejhlubšim vnímatelném pozadí naší existence začíná rýsovat určitá podoba naší další hodnotové orientace, dalšího životního pohybu.
Tato klíčová, osvobozující chvíle porozumění, kdy se člověku opět
jednoznačně odhalí jeho individuálně nejvlastnéjší podoba naplňování
lidskosti, není totiž ani tak chvílí doslovného »nalezení smyslu«, jako
spíše okamžikem »nalezení sebe ve smyslu«. Dostavuje se až tehdy, jde-li
člověku o smysl už tak opravdově, že po něm touží nejen kvůli sobě, ale
především kvůli němu samotnému.
Člověk, který hledá smysl takto nezištně, s ochotou nechat se skutečně vést jen j ím, nenechat se svést žádnou jeho napodobeninou na jedné
straně nebo zdáním absolutní nesmyslnosti na straně druhé, má předpoklady vyjít z mezní situace vnitřně proměněný a osvobozený k nové hodnotové jistotě. Řád lidského prožívání je skrze smysl znovu propojen k
řádu bytí.
5. Bytí
Člověk se vnějším aspektem vlastní svébytnosti ocitá v situacích a jejím aspektem vnitřním vychází z bytí a zároveň vystupuje k bytí. V tom se
člověk zásadně neliší od ostatních jsoucen (sr. výše pod 1) - i když se přitom ubírá svou ontologicky jedinečnou lidskou cestou. V tom, že jeho
svébytnost (na rozdíl od ostatních jsoucen) tkví v jeho existenčním vztahu k hodnotám, spočívá těžiště jeho sebeurčení vzhledem k situacím i k
bytí. Prostřednictvím volby hodnot svobodně určuje způsob svého vy-

cházení z bytí i způsob svého ocitání v situacích;
Může se přitom řídit dvěma základními kritérii. Vzhledem k situaci je
každá hodnota více či méně realizovatelná a vzhledem k bytí více či méně
smysluplná. Orientovat se při volbě či obhajobě hodnot podle jejich realizovatelnosti tedy znamená zvyšovat míru své závislosti na situacích, zatímco
orientovat se podle jejich smysluplnosti znamená zvyšovat míru své odpovědnosti vůči bytí. Odpovědnost vůči bytí znamená zároveň svobodný vztah k
situacím a naopak ztráta odpovědnosti vůči bytí vede k zotročení situacemi.
Každá mezní situace staví člověka na rozcestí: orientovat se buď podle
realizovatelnosti nebo podle smysluplnosti ohrožené životní hodnoty.
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Je možno orientovat se situačně: vzdát se smysluplné hodnoty, protože je ohrožena či znemožněna její realizace, a realizovat hodnotu, kterou sice bytostně prožívám jako nepříliš smysluplnou, aleje v dané situaci realizovatelná (což mi zaručuje určitý situační prospěch).
Neboje možno orientovat se bytostně: vzdát se realizovatelné hodnoty, je-li nesmyslná, a realizovat hodnotu, která je sice v dané situaci realizovatelná jen s krajními obtížemi, ale bytostněji prožívám jako smysluplnou (což mi naznačuje, že vytrvávám v lidsky naplněném souladu s
bytím).
Situační řešeni mezní situace podřizuje smysluplnost realizovatelnosti, hledisko bytí hledisku situace: co je realizovatelné J e ú »smysluplné«,
co není realizovatelné, je »nesmyslné«. Pojmu smysl je přitom brán jeho
pravý význam regulujícího činitele nezávislého na situaci.
Bytostné řešení mezní situace naproti tomu podřizuje realizovatelnost
smysluplnosti, hledisko situace hledisku bytí: co je realizovatelné, nemusí být smysluplné, a co je smysluplné, nemusí být zde a nyní realizovatelné. Pojmu smysluplnosti je ponechán jeho pravý význam, takže je
uchováno i ono - pouze pro lidské prožívání specifické - tvořivé napětí
mezi požadavkem realizovatelnosti a požadavkem smysluplnosti, které je
výrazem živého vztahu člověka k bytí.
Bytostné řešení mezní situace s sebou tedy přináší uchování a povznesení toho, co patří k lidské svébytnosti: svobodného vztahu k situacím a
k vlastnímu životu ve jménu odpovědnosti vůči smyslu a bytí; v bytostně
zvolených a hájených hodnotách člověk zkusmo kodifikuje svůj svobodně diferencovaný vztah k situacím a svůj odpovědně integrovaný vztah k
bytí.
Bytí, smysl, hodnota, život, situace - všechny tyto pojmy mají pro člověka orientovaného k bytí svůj plný význam a z bytí pramenící řád svého
vzájemného tvořivého napětí - jakoby napětí kaskády živého proudění z
hlubin-výšin bytí postupně až k nivelizující šíři všech situací. Ži vý smysl
pro řád tohoto ontologického proudění je pro člověka podmínkou plného přijímáni jeho vlastního bytí.
Situační řešení mezních situací naopak mlčky předpokládá, že tento
řád je zcela obrácený. Ontologická dominance je přiřčena situaci. Aby
bylo možno takovou představu udržet, nesmí být bytí vůbec »připuštěno
do hry«-jeho pojem je jednoduše využit pro označení pouhého souhrnu
všech situací. Situace se takto stává vrcholnou mocností. Zatímco však
bytí - jako nekonečně hluboký zdroj všeho, co je - neustále ze sebe něco
vydává, situace - jako nekonečně široký kontext všeho - neustále do
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sebe něco pohlcuje. Vtažen do jejího víru ztrácí člověk sám sebe a pozbývá smyslu pro celkový ontologický řád: svůj život podřizuje požadavkům
situace - a životu, degradovanému takto na pouhý zápas o přežití a prosperitu, podřizuje své hodnoty; »smysl« (pokud je vůbec o něm řeč) se
stává pouhým výrazem pro uspokojení z realizovatelnosti zvolených hodnot. Za plnost lidského bytí je pak považováno plné rozvinutí schopnosti
přizpůsobit se jakékoli situaci a dokázat z ní vytěžit svůj prospěch. Tuto
přizpůsobivost je podle potřeby možno nazvat i »odpovědností« - a přizpůsobivostí získaná, situačně podmíněná moc může být poté glorifikována jako »svoboda«.
Vzájemné střetnutí člověka sloužícího situaci a člověka sloužícího
bytí je takřka nevyhnutelné. Může se stát pro oba mezní situací (jejich životně důležité hodnoty se obvykle vzájemně popírají). Ten druhý zpravidla navenek prohrává, někdy až k násilné likvidacifyzickéexistence. To
hlavní, oč opírá svou lidskou, tj. duchovně podmíněnou existenci, mu
však žádnou situací nemůže být vzato.
Naopak v situačním vítězi může tato konfrontace s druhou ze dvou základních životních možností vyvolat z hlubin jeho duše zcela nečekaný
pocit viny: náhlé vědomí, že jedná proti bytí, proti smyslu, proti hodnotám, které by v nezávislosti na situaci patrně naopak bral za své, vědomí,
že konec konců jedná sám proti sobě. Tento prožitek zrady či odpadnutí
od bytí - který se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že sám ohrozil
hodnotu, která je pro něho v hloubi duše smysluplná - je však zároveň
novým otevřením možnosti vztah k bytí opět navázat.
Zůstane-lí však takový člověk ve své situační životní orientaci naprosto důsledný, pak vyústěním této orientace může být skutečně jeho nebývalá vnější prosperita, ale zároveň i jeho vnitřní odumření, zánik toho, co
je pro něho jako pro člověka nejvlastněji specifické - jeho tvořivé duchovní existence, která mu skrze vnitřní vazbu ke smysluplným hodnotám nabízí úžasnou výsadu mezi všemi jsoucny: svobodný vztah k situacím a odpovědný vztah k bytí.
Žádná vnější situace zřejmě není plně spolehlivou živnou půdou pro to,
čím je člověk člověkem; každý pokus zakořenit se v univerzalitě vnější situačnosti (v touze opanovat situace vřazením do nich, prospívat za všech okolností) nutně vede (naopak) k pohlcení a rozložení lidské svébytností relativitou této situačnosti. V ní je - o tupělý, bez vnitřní opory smyslu a bytí, nesvobodný a neodpovědný - rozpouštěn a dezintegrován až na stavební materiál
ryze vnějších (biologických, ekonomických, sociálních, psychologických a
ideologických) faktorů svého života. Ztrácí sebe sama.
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Naproti tomu zakořenění lidské partiality v bytí (bez ambic na univerzální situační prospěch a moc) jí přináší životodárné naplnění právě jako
lidské parcialitě: přináší jí - svobodné a odpovědné - absolutní životní
dimenzi.
Člověk vnitřně šťastný tímto naplněním je schopen smysluplně Čelit i
velkému situačnímu utrpení. Člověk »šťastný« pouze navenek, z přízně
situace a v zájmu situačního zdání, je zároveň bezmocně vydán skrytému
vnitřnímu utrpení, před nírnž. lze bud pouze hanebně utíkat do vnějšího
rozptýlení anebo si s poctivostí a pokorou připustit bytostně důležitý
smysl tohoto utrpení vyzývající člověka k životnímu obratu,
Ať už však ten či onen lidský jednotlivec dosud volil své životně důležité hodnoty podle toho či onoho kritéria, v každé situaci jejich ohrožení - v každé mezní situaci - dostává novou základní životní příležitost:
znovu se ocitá na zásadním rozcestí mezi bytím a situací, mezi zachováním a ztrátou své lidské svébytnosti, mezi bytím a nebytím. Mezní
situaci je možno dokonce přímo vymezit i jako situaci, v níž se s krqjní
naléhavostí pro člověka aktualizuje otázka zda být či nebýt.
Člověk více je, jestliže volí a hájí své životně důležité hodnoty především podle jejich smyslu, tedy v souladu s bytím.
Člověk více není, jestliže volí a hájí tyto hodnoty především podle jejich realizovatelnosti, tedy v souladu se situací,
Jestliže se lidský jednotlivec snaží za každou cenu vyhnout mezním
situacím - což je možné jen bezvýhradným přizpůsobením jakékoli situaci - pak odmítá své specificky lidské bytí.
Jestliže se naopak snaží přijmout jakoukoli situaci ve svobodě a odpovědnosti - což je možné jen v bezvýhradné věrnosti bytí - pak se jeho
lidské bytí rozvíjí ke své specifické plnosti.
6.

Láska
Bytí je láska. Jen proto vůbec něco je. Bytí dává samo sebe (všechno,
co milující může dát) všemu, co od toho okamžiku je.
Že bytí je láska, poznáváme natolik, nakolik sami jsme. Skutečně
naplno být znamená nalézat sama sebe v proudění této prazákladní lásky.
Vědět, že jsem-li, jsem milován, a jsem-li milován, mohu milovat.
Milovat, to je připojit se k bytí v jeho tvořivém a spásném sebedávání:
podporovat bytí ve všem, co je. Podporovat bytí nezávisle na jakékoli situaci, konec konců kvůli němu samému.
Naplno být tedy znamená bytostně milovat. Životní volba a obhajoba
smysluplných hodnot ve svobodném a odpovědném souladu s bytím, a
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to v jakékoli situací, je vlastně jen specificky lidský způsob naplňování
řádu ontologické lásky. V jeho přijetí je i hlavní klíč k řešení mezních
situací.
Situace je vlastně určitý úhrn vnějšího působení jsoucen na jsoucno,
které je podmínečně vyčleněno jako »střed« situace. Středem »mé« dílčí
situace jsem »já«; ve vztahu k situaci realizuji svou vlastní svébytnost
Mezní situace je ta situace, v níž mám jen minimální či nulovou možnost
další realizace vlastní svébytnosti, situace, v níž stojím na pokraji vlastního (primárně vnitřního) zániku - jestliže zůstávám absolutním středem
této situace; jestliže v znicotňující a k situaci připoutávající sebelásce zůstávám uzavřen vůči zvnitřku naplňujícímu, osvobozujícímu, absolutně
směrodatnému proudění lásky-bytí.
Zásadním východiskem z mezní situace je centrovat ji k bytí. Vztáhnout jí k tomuto skrytému středu všech situací všech jsoucen, každé
zvlášť i v jejich celku; odevzdat ji tomu, co skrytě sdílí situaci každého
jednotlivého jsoucna a podporuje jeho svébytnost v absolutní empatii a
spravedlnosti lásky.
V řádu bytí se nám pak jeví to, co nás vrcholně ohrožovalo, zcela
jinak: ztráta majetku, společenského postavení, zdraví apod. nám otevře
přístup k hlubšímu pochopení a přijetí osobních hodnot; smrt blízkého
člověka pochopíme z lásky k němu jako jeho osvobození a jako nám
vzniklý závazek vůči jeho duchovnímu odkazu; ztráta vnějších svobod
umožňuje probuzení k vnitřnímu životu; zrada přítele posílí naši schopnost být věrný; hodnotová nejistota, pochybování a pocit absurdity vede
někdy k pochopení možnosti milovat.
UčinUi člověk středem své situace samo bytí, odevzdává mu i sám sebe - není už pevně usazen ve své pouhé situační identitě - a zároveň sám
sebe nalézá identického ve svém zakotvení v absolutnu, schopného odpovědně brát za svou i jinou situaci než svou vlastní a připraveného svobodně se řídit osmyslňujícím řádem bytí, společným pro něho a pro
všechna ostatní jsoucna. Miluje, a tedy nezávisle na vlastní situaci nachází
a posiluje ve všem a zejména v druhých lidech jejich vlastní bytí, jejich
lásku. (Kliment Maria Iioíbauer, vídeňský kněz, prosil jednou neznámého muže o pomoc pro lidi, kteří se ocitli v nouzi. Muž se na něho osopil
a plivl mu do tváře. Kněz klidně vyňal kapesník, utřel si obličej a řekl:
»To bylo pro mne. A teď mi prosím dejte ještě něco pro moje chudé.«
Ohromený muž mu vysypal do klobouku celý obsah své peněženky.)
Zahlédnout tuto možnost milovat - možnost podporovat bytí ve všem,
co je - a plně sejí otevřít jsme leckdy schopni až teprve v mezní situaci 150

tehdy, nemáme-li už co »svého« ztratit. Sama o sobě však tato možnost
zůstává pro nás přístupná kdykoliv. Nabízí se nikoli jako možnost definitivního sebezajištění před mezními situacemi (o něž mamě usiluje situačně orientovaný jednotlivec), ale naopak - jako možnost svobodného
vnitřního vydání dokonce i mezním situacím ve jménu smysluplného
řádu bytí.
Příklonem k bytí není tedy lidský jednotlivec mezních situací zbaven
- naopak takový příklon může leckdy být rozhodující příčinou jejich
vzniku (ležíš, Sokrates a další) - je však zbaven daleko nebezpečnější věci: vnitřní fascinace jimi. Ztrácejí nad ním moc, záleží-li mu na něčem
větším, než jsou ony.
Mezní situace jsou trvale možnou součástí existence každého jsoucna
(sr. výše pod 1), nelze se jim zásadně vyhnout. Je tedy třeba být na ně připraven: s moudrostí, nadějí a odvahou (sr. výše pod 3) jim předem rozumět jako něčemu, co nás vrcholně podněcuje k tvořivému přijímání bytí.
Proto lze mezní situace někdy dokonce vyhledávat - jako náročnou, ale
nejpřímější cestu k hlubšímu sjednocení s bytím. Postupné aktivní vystavení vysoce obtížným životním podmínkám (askeze) a postupné aktivní
zpochybnění všech hodnotových opor, pouhých »směrovek« lidského života, ve jménu toho, k čemu vposledku míří (mystika), vede k postupnému získání nezávislosti na čemkoli kromě samotného bytí. Člověk je
(bez dalšího) a toto »je« skrze něho působí jako činná láska silnější než
smrt, než žízeň po vlastním životě. Člověk je přijat, prostoupen a nesen
bytím (Bohem, Láskou), pro něž se rozhodl a jemuž bez jakýchkoli výhrad slouží.
V této perspektivě jsou mezní situace zahrnuty do života jako dynamizující prvek skrytého procesu sjednocování člověka s bytím, Jde-li o toto
sjednocování impUcite a vposledku v každém lidském životě, může být
přijetí »imperativu« a řádu lásky paradigmatem optimálního lidsky možného (i když ve své plnosti běžně nedosažitelného) postoje k mezním
situacím.
Na závěr
Ukázalo se, že klademe-li si - navzdory drásavým dojmům - důsledně
otázku, jaká je pravda mezních situací, dojdeme v zásadě k tomu, že
mezní situace je jakási velmi náročná a důležitá lekce v našem »umění
být«. V ní jako v situaci nejhlubší krize se vždy jedinečně, v určitém neopakovatelném úhlu otvírá otázka nejzazší perspektivy lidského života, jeho
celkové hodnoty a smyslu, jeho absolutní vztahové konstanty. V situaci
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ztroskotání hledá člověk sám sebe na pozadí či před tváří nějakého vyššího smyslu, který by mu umožnil nejen zvládnout ohrožení, ale i růst
Čím je nalezený smysl plnější, obecnější - absolutnější a zároveň univerzálnější - tím velkoryseji a pravdivěji může člověk svou situaci přijmout a tím tvořivěji si s ní poradit. Krátkozraká řešení, upnutá pouze k
relativním a parciálním, ryze funkčním kontextům lidského života, neumožňují plné rozvinutí všech lidských vztahových potencialit, které
mezní situace podněcuje, a odsuzují tak člověka leckdy k doživotní duchovní invaliditě, bytostné nenaplněnosti, k živoření ve vnitřní odkázanosti na to, co je vlastně pod jeho ontologickou úroveň.
V této souvislostí není bez významu vliv lidského působení na
ohroženého člověka. V hlavním textu bylo od této otázky úmyslně abstrahováno z toho důvodu, že člověk v mezní situaci zůstává vždy v podstatě vnitřně osamělý. Kromě toho absolutní orientace člověka může být
druhou osobou zprostředkována jen do jisté míry.
Ohroženému člověku lze samozřejmě poskytnout situační podporu:
ekonomickou, sociální, lékařskou, psychologickou, ideovou. Tato podpora by však nikdy neměla zastínit, potlačit nebo nahradit pomoc bytostnou, duchovní. Ta na rozdíl od zdánlivěji příbuzné psychologické a ideové pomoci nespočívá ani v jemné duševní manipulaci, ani v předkládání
hotových »absoluten«, ale v prostém spoíubyti. Jsem s druhým v jeho situaci, aby i on mohl v této situaci být. Společně tedy otvíráme možnosti
bytí v dané siatuaci.
V této lásky-plné podpoře svébytnosti druhého člověka jde samozřejmě nejprve o to, aby u něho byla vůbec překonána (vyskytuje-íi se) nedůvěra v existenci hlubšího než situačního ontologického kontextu. Tato
nedůvěra často vzniká na základě dosavadního zakoušení lidských vztahů
jako pouze situačně vázaných. Na tomto základě vzniká i analogicky
zploštělé sebepojetí. Duchovní spolubytí jakožto nadsituační (v jakékoli
situaci trvající) lidský vztah je naproti tomu pro ohroženého člověka
uklidňující klíčovou zkušeností, spolehlivou branou k nadsituačnosti vůbec. V jejím zásadním kontextu je už pak více méně sám schopen pochopit a zachránit svou ohroženou svébytnost před rozkladnou mocí situace.
(Je schopen ve svobodě vůči situaci a v odpovědnosti vůči bytí volit a zastávat smysluplné hodnoty.)
Tato bytostná pomoc jednotlivci ocitnuvšímu se v mezní situaci by
měla vždy převažovat nad pomocí situační. V pouhé situační pomoci je
totiž skryto nebezpečí jednostranného posilování stále jen situačního
kontextu, který se vlivem takovéto pomoci může stát pro ohroženého
152

člověka definitivně začarovaným kruhem. Absolutizací situačně funkčního hlediska (vnucovaného leckdy i v dobrém úmyslu) vzniká nebezpečí
prohloubení mezní situace, která je doopravdy překonatelná jedině »zevnitř
navenek« - záchranou a posüenim nejvlastnější svébytnosti jednotlivce.
Intenzívní situační pomoc bez nadsituačního spolubytí také uvrhuje
ohroženého člověka do situační závislosti na pomáhajícím, kdy ohrožený
až jakoby přestává žít svým vlastním živo tem a lidsky nedůstojně, únikově čeká, »co s ním udělají« příbuzní, úřady či psychiatři. Spolubytí naproti tomu vrací člověka sobě samému, jeho vlastnímu bytí. Oživuje v něm
bytostnou schopnost svobodného osamění, kontemplace, samostatného
hledání a zároveň mu poskytuje nadsituačně zakotvenou možnost odpovědného sdílení, dialogu, společného tvoření.
Učí ho zkrátka »obcovat« s bytím: přijímat je v sobe a podporovat je v
druhých. Je to zároveň i nejúčimnější prevence jak podléhání mezním situacím, tak i vytvářeni zbytečných mezních situací v jakýchkoli rozměrech (sr. Úvodní poznámky). Je to i jediné východisko k takovému měnění lidských situací, které by probíhalo bez nepředvídaných ohrožujících následků, skutečně v bytostném zájmu všech lidí - protože v hlubokém souladu s bytím.
Leden 1984

Články
KALYPTON

ZAPŘI SEBE SÁM (*)
Meditace na Mt 16, 24-25
»Ježíš řekl svým učedníkům; Cface-li kdo za mnou přijít, zapři sebe sám,
vezmi svůj kříž a následuj mne! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí jej, kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne jej.«
Mt 16, 24-25

Proč stále začínat u věcí voňavých a snadných, reklamně červených,
lákavých, pěkných na pohled?
Začněme raději tímto slovem, drsným, temným, těžkým, slovem tvrdé
řeči. Vždyť je kladeno na sám počátek cesty, je to předpoklad a zároveň
(*) Ze samizdatového sborníku Cesty myšlení,

Praha 1979,
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překážka, kámen úrazu, znesnadňující příliš lehkomyslný a lacině samozřejmý vstup. Všechno je vlastně vyřčeno v této řeči na cestu, iniciační řeči: že jde o stezku života, že je to cesta úzká, že prochází údolím
smrti, že vede přes »chceš-li«, že tu jde o záchranu, nalezení, že jde o sebe-ztrátu, že vede za Ním.
Nechrne se vyzkoušet těmito slovy, nechrne je v sobě zaznít. Třeba ne
hned všechna, třeba jen tu první podmínku »zapři sebe sám« - vždyť ta
nás nejvíce uráží, třeba ne celou, třeba jen ta dvě slova: sebe sám.
Zapři, odmítni, už neznej sebe sám! Olej byl přilit do ohně,, plamen
vyskočí, horký nápoj vzkypí: podržme v paměti tu horkou pěnu, nefoukejme hned do ní, buďme pozorní k tomu, co v nás klokotá a co se v nás
pálí, je-li nám řečeno: zapři sebe sám.
Je to pocit nejprve jakoby smyslový: jako by cizí ruka ledově, drze,
nestydatě sáhla na teplou kůži našeho já. To že je poselství radostné zvěsti? Je to opravdu ten mírný a laskavý Ježíš evangelií, kdo toto říká? Netlačí se tu totalitární ideologie nějaké přehnané instituce, aby mne
okradla o m oji osobnost, o mé soukromí a důstojnost, aby ze mne udělala manipulovatelné číslo? Není Ježíš tohoto výroku blouznivým vizionářem a svůdcem, strhávajícím mne k temným hrám orientálních náboženství, když už za vstupenku do arény musím zaplatit svou kritičností, střízlivým rozumem, svým solidním, světlým, z běhu každodennosti spolehlivě známým já? Kam vede cesta, která smí stanovit tak šílenou
cenu? Který surový kámen chce zneklidnit hladinu vody, v níž vidím
svou tvář, ptáky, oblaka a večer hvězdy? Jaký protimluv a absurdní blábol chtít, abych okradl sebe o sebe? V jaké ne-já se mohu zřítit z domova
nejdomácnějšího, mateřsky vonícího, důvěrně zadýchaného já? Jakým
sílám budu vydán všanc, vzdárn-li obranu svých hranic a nechám-li znejistit linii svého horizontu?
Nechrne chvíli křičet všechny uražené a zjitřené vrstvy naší bytosti
proti té ostré, cizí výzvě, avšak nedejme se tím hlukem pohltit.
Jsme uraženi: to je dobře. Přijímáme-li nárok »zapři sebe sám« tak, že
nás zprvu popouzí, bolí a pálí, pak jsme na dobré cestě. Už jsme se vyhnuli pokušení chápat jej jako další variantu hesla »překonej sám sebe«,
jako morální údemictví, už víme, že nejde o siláctví, s nímž bychom se
tahali za vlastní cop k oslnivějším stupínkům na křivce mravní výkonnosti a s uspokojením pak zapisovali kladné položky asketického zlepšovatelství clo knihy výkazů a účtů.
Jděme však dále: neobnažil v nás bolestivý řez radikálního nároku
»zapři sebe sám« něco hlubšího, co mluví jinou řečí než kvílivé viklání
vychýlených jistot každodennosti?
Buďme pozorní k oněm zastřeným hlasům, skrytým polohám, divným
náladám, vůním a barvám našeho života, které kvetou spíše jaksi ve stínu našich dní, a proto oku uvyklému světlu všednosti nejsou - alespoň
zprvu - snadno zřetelné.
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A vskutku: vystupuje tu ještě jeden hlas, ještě jedna nálada. Kdesi poměrně hluboko, vespod a jaksi napříč nás se ozývá cosi, co vychází vstříc
hlasu vyzývajícímu naše já, aby zapřelo a překročilo sama sebe. Je tu cosi, co tuší: zapřeme-li sama sebe, ono zapřeno nebude, nebude na tom
tratit, oddychne si.
Je tu cosi, co chce být nahé a svobodné, nemít žádné zábrany, žádné
starosti, žádné úřady a důstojnosti, žádné závazky a povinnosti, žádnou
minulost, žádné plánování, jen bezhraničně důvěrnou přítomnost jako
nekončící palouk rajsky šťavnaté trávy pod nohama: být jako dítě.
Vůle k novému počátku, novému zrození, dítě v nás, ozývá se v cinknutí novoročních přípitků i v patosu velikých předsevzetí; obvykle však
bydlí hlouběji a dává nám pocítit svoji přítomnost jen ve chvílích, kdy půdu naší racionality obleje či docela zatopí teplá voda nenadále vytrysknuvších podzemních pramenů.
Bylo by možno hodiny rozjímat o tomto podivném dítěti, které v nás
bydlí, mluvit o tom, jak dovede zčeřit říčku fantazie, jak rozumí ptačí
řeči citů, jak jako dýchání potřebuje své hry, jak přichází ke slovu vždy,
když si hrajeme - nevynechávaje ani takové polohy her, jako je erotika a
jako je válka - jak vstupuje do našich snů a jak - dusfme-li je v sobě - dovede si své nespoutané hry - neboť hra je jeho mluva a jeho živel - tvrdohlavě prosadit za cenu velkého rozbourání naší střízlivé skutečnosti.
Nejsou nakonec všechny úniky z šedivé průměrné každodennosti
včetně střemhlavých pádů do opilství a všech »temných skutků« v posledku tragickými pokusy vlámat se k tomuto dítěti v nás, zapomenuté,
ztracené, zrazené poloze života, s níž »na světle«, »ve dne« se setkávat
opravdu asi nelze?
Co jsme teď vytěžili ze setkání s tímto dítětem?
Chceme říci, že v jádru naší bytosti je cosi přirozeného, čistého, nezkaženého, co má v pohybu obrácení přijít ke slovu? Naprosto ne!
Jednak o tomto dítěti nelze jednoduše tvrdit, že je nezkažené a čisté;
je spíše jaksi mimo dobro a zlo a před všemi morálními soudy, jednak
jaksi zároveň je a není námi, neboť předchází jakémukoliv dělení skutečnosti na subjekt a objekt a v objekt-subjektovém pohledu je vůbec
nelze uvidět. Dále pak nejde o ně jako takové, ono samo není zdrojem
pohybu obrácení a ani jeho cílem - je spise poukazem a bereme je za
svědka.
Za svědka toho, že lidská skutečnost je vrstvena jinak, než se zdá
pohledu ulpívajícímu na povrchu věcí, za svědka toho, že skutečnosti
bydlící ve stínu našeho každodenností zaměstnaného a rozptýleného já
mohou zprostředkovat větší jasnost a že v této jasnosti, v tomto osvětlení
z jádra a hloubky lze nahlédnout pohyb vyznačený slovy »zapři sebe
sám« jako pohyb nikoliv absurdně ničivý, nýbrž smysluplně tvůrčí.
Zapři sebe sám znamená opravdu v jistém smyslu rozlomit, rozbít své
já: rozlomit, otevřít, nikoliv znehodnotit.
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Rozlomit jako se rozlamuje pečeť na dopise, který chci číst, rozbít,
jako se rozbíjí skořápka ořechu, který mi byl darován k jídlu. Je to tortura iniciace, bolestné zrušení falešného, povrchního srozumění se sebou
samým.
Sebe sám - to není jádro mého bytí, to je jeho skořápka, která musí
byt napřed rozlomena, je to jistý tvar, jistý způsob našeho bytí, povrch,
který se chce zdát být jádrem, spoutání, které se chce jevit jako suverénní
nezávislost a svoboda.
Zapři sebe sám - ta výzva míří stejným směrem jako jiné Ježíšovo slovo: Zrno pšeničné, nezemře-li, samo sobě zůstane, zemře-li, mnohý užitek přinese. Odsud mu zkusme rozumět.
Sebe sám, sám sobě, sám pro sebe, sám o sobě, v sobě sám ... zaposlouchejme se dobře do tohoto rytmu, do tohoto tance divokého, supivého, už ho máme plné uší, není to těžké vybavit si ten rytmus - často jím
zní do taktu naše srdce, často strhává tato melodie do tance všechny
naše údy .„
Sebe sám, sám sobě, sám pro sebe, sám o sobě, v sobě sám ... jeden
krok dopředu, jeden dozadu, dychtivé, zpocené tváře, tisíce párů nohou
jsou zotročovány touto vlezlou melodií; jeden krok dopředu za věcmi, za
barevným množstvím, ale hned krok dozadu ...
Nikdy dopředu víc než na ten jediný krok - napřažené ruce nedosáhnou, a dosáhnou-li, musí zase pustit... jen jeden jediný krok dopředu a
hned krok zpátky - do kruhu, beznadějného, bezvýchodného kruhu jsou
zakuti a zapleteni všichni tito tanečníci.
Jen jeden jediný krok dopředu v mámivě rychlém taktu sebe, sobě ale hned trhnutí zpátky: všichni tito tanečníci jsou připoutáni k tragickému balvanu sám.
Sebe, sobě - sebe-uplatnění, sebe-prosazení, sebe-uspokojení, sebechvála, sebe-láska, sebe-vražda - to je upocený, krátkodechý, supivě
dychtivý pohyb, věčné kroužení tohoto reje vězňů; sám ~ to je jeho střed,
jeho tíha, jeho nehybná aseita, jeho mlčenlivě zakletí.
Sebe, sobě - to je výpad viny; sám - to je trhnutí trestu.
DwíVý to o b r n a ůwní v^fiwt'j
Sebe, sám - opravdu důvěrně známá je ta melodie: kdo může říci, že
nikdy neposkočil v jejím rytmu? Snad už při zrození máme ji v uších!
Nepatří tedy přímo k podstatě lidského údělu? Jak jsme mohli říci, že
je jen skořápkou, jen. povrchem, jen zajetím, jen snětí na lidském já? Odkud se tedy vzala tato melodie, tento životní pohyb, ten tvar lidské existence - a můžeme vůbec myslet lidské já tohoto zakletí zbavené?
Vrátfmc-li se k Písmu, první variaci na téma sebe sám tam uslyšíme
zahrát na hadí píšťalce: »Budete jako bohové, znajíce dobré a zlé«
(Gn 3, 5).
Ten příběh je situován do ráje - odehrává se na šťavnatém úrodném
palouku bezhraničně důvěrné božské přítomnosti. Celek veškerenstva
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má podobu zahrady (ne absurdní pouště) a všechno, co tu bohatě kvete a
zraje, odkazuje k sadařské tvůrčí péči otcovské ruky, která to vše uvedla
k životu, vše to chrání a za vše ručí: tak je tu zakoušen svět.
Všechno je darem a všechno je výmluvné, svým nezkaleným bytím
svědčí o dárci, který je dobrý, Adam, lidský pra-typ, je jeho protějškem,
reprezentantem, obrazem, veškeré zobrazení Boha bude nadále v bibli
zapovězeno, neboť je tu jediný autorizovaný Hospodinův obraz, a tím je
člověk.
Kdo má v Orientu obraz, pečeť vladaře, je jeho zplnomocněným zástupcem. Adam, který jest tímto obrazem, je povolán a poslán k vladařské péči o zahradu veškerenstva.
Ráj, to je bezprostřednost vztahu já a ty mezi Bohem a člověkem.
Adam je bytostně člověkem vztahů - »není mu dobře býti samotnému« a ze základního vztahu k Tvůrci rodí se intimita a pravdivost jeho vztahu k
ženě a důvěrné spočinutí pralidského páru v bezpečí a přátelskosti přírody.
Je tu vlastně jediná podmínka, která činí ráj jako šťastné pole vztahů
možným: že bude člověk respektovat svrchovanou svobodu a nezmanipulovatelnost tajemství Boha jakožto dárce poznání a života. Podmínka
vyjádřená nedotknutelností stromů ve středu ráje.
Pokusí-li se člověk zakládání a udílení smyslu (vždyť jaké ovoce zraje na
stromě poznánía stromě života?) vzít do své vlastní režie, není už ráj možný.
Rajské vztahy jsou pak porušeny a zákonitě - zde snad po prvé možno
mluvit o zákonu a zákonnosti - přichází to, co právem zakoušíme jako
největší ohrožení smyslu, ba ne-smyslnost samu: smrt, lidská konečnost
a její ustavičná přítomnost v životě člověka vědomím o ní.
Jádro Adamovy viny, matky všech vin: být jako Bůh, znát dobré i zlé je vůle učinit sebe sám středem, základem, zdrojem a smyslem všeho.
Znát dobré i zlé - v plném semitském smyslu slova poznánía navíc s
umocněním nekonečné svrchovanosti - to by znamenalo jediným výkonem vladařsky stanout nad dobrem a zlem, učinit sebe sama panovníkem všech hodnot, manipulujícím, rozhodujícím bez odvolání, určujícím, co je dobro a zlo, prvním hybatelem.
Ktomu ovšem třeba smazat onen smysluplný horizont lidského života, lidskou svobodu předcházející a teprve zakládající - a proto je tento
čin nutně namířen přímo proti svobodě Boží.
Bůh by už nebyl Bohem, oním Ty promlouvajícím k celku veškerenstva a skrze tento celek, stal by se partikularitou, částí světa, věcí mezi
věcmi, kdyby jej člověk ještě potřeboval k uspokojování svých možná
přetrvávajících »náboženských potřeb«.
Kámen úrazu Adamova činu není v jeho titánsky vzpurné smělosti
(Adam není Prometheus), nýbrž v jeho »nezodpovědnosti«; Adam nechce být nikomu odpověden, nechce sdílet život. Základní komunikace
je zrušena, je rozlomen vztah daný předchůdností, nezmanipulovatelností základního ty.
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Není-li celek veškerenstva zakoušen a přijímán jako smysluplné a
smysl darující ty, jako oslovující, sebezjevující logos, hroutí se nejvlastnější struktura lidského já.
Lidské já stojí a padá se vztahem k tomuto ty. Žádná věc uvnitř světa
mu ty nenahradí, protože ono samo není věcí. Lidské bytí není výskytem
na způsob předmětu, nýbrž právě účastí na ději, na životním pohybu, jimiž se celek veškerenstva zjevuje jako smysl dávající ty.
Adamovským činem vytržení z prazákladního vztahu já a ty je lidské
já bytostně proměněno: dostává podobu sebe sám. Lidské já už není
oslovitelné, obdarovatelné oním smysluplným celkem, vypadlo z pohybu, vycházejícího z onoho celku a rotuje samo kolem sebe, v pohybu sebe a sobě kolem chladnoucího sám.
Adame, co jsi to učinil? Adame, kde jsi?
Adam už není v pravdě, v neskrytosti, Adam je ve lži,, ve ztracenosti a
strachu; »Bál jsem se... schoval jsem se... žena mi dala... had mě obloudil...«
Člověk nechtěl žít život v Bytí, v bytostném dialogu, chtěl prosadit sám
sebe na úkor ty - teď není schopen pravdivé odpovědi, odpovědnosti,
osobního já, vymlouvá se: na ženu, ona na hada ... stalo se to. Ono se to
stalo.
Namísto já přichází neosobní ono se.
Není počátek a určující princip vlády neosobního »se«, tohoto anonymního tyrana a cizopasníka na lidské existenci, spjat právě s adamovskou snahou vybudovat sám sobě svět, jehož základem nebude lidskou svobodu předcházející a zakládající smysl?
Sebe sám je takový tvar lidské existence, jež v posledku nesnese v sobě jako svůj střed a základ já, nýbrž ono se.
Je jako ulita, v níž uhynul a vyhnil živý tvor a zůstává echo, šumění.
Člověk, který ztrvdl v postoji sebe sám, už není osobní, živou, odpovědnou existencí, je prázdný; už v něm nebije lidské srdce, »šumí to« v
něm - namísto já nastoupilo ono se.
A více: všechno kolem něho, svět, příroda, ostatní lidé, i Bůh (mluví-li o
něm) už pro něho nejsou ty, není zde možné radikální osobní setkání s nimi,
obdarování a rozhovor - jsou pouhé ono, jsou to předměty, objekty.
Ono, anonymní svět předmětů, je smutná klec, v níž člověk vnějšku
zakletý v pohybu sebe a sobš tápe okolo ztroskotaného, vypleněného
sám.
Není celé vyprávění bible vlastně dějinami vysvobozování z otroctví
tohoto »sebe sám«?
»Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina a ustup od zlého«
(Př3, 7). »Odpověz bláznu podle bláznovství jeho, aby sám u sebe nebyl
moudrý« {Pf 26, 5).
»Byť mi dal Balálc plný dům svůj stříbra a zlata, nebudu moci přestoupit řeči Hospodinovy, abych činil dobré nebo zlé sám od sebe; což
mi Hospodin oznámí, to mluvit budu« (Nm 24, 13).
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Žádný zajisté z nás není sám o sobě živ a žádný sobě sám neumírá,
»neboť ... ať jsme živi, áť umíráme, Páně jsme« (Řím 14, 7-8).
»Neboť ne sami sebe kážeme, ale Krista Ježíše« (2 Kor 4„ 5).
Zakletí v sobě, hřích, uzavření před pravdou (obrazy pádu, stavby babylonské věže,, egyptského zajetí, odpadu k modloslužbě, Davidova cizoložství) nelze podle bible překonat mravním výkonem, založeným v posledku opět v člověku samém.
Proti pohybu sobě sám je tu jiný pohyb, pohyb záchrany, vycházející
od Hospodina, z toho odmítnutého základního ty.
Hospodin zachraňuje a jen tak se mohou znovu dít dějiny Izraele, a
to i v porážkách a katastrofách rozbíjejících sebe-spoléhání a sebe-jistotu onoho společenství. Jedině tento výmluvný, povolávající, byť mnohdy
bolestný a tragický pohyb (exodus) přináší vysvobození.
Ten pohyb spásy, pohyb záchrany, tato mluva Logu není za lidmi ani
nad nimi, nýbrž s nimi a v nich. A tam, kde pohyb záchrany přichází nejradikálněji, kde Boží ty je lidem nejblíže, je tímto Slovem člověk Ježíš,
antipod Adama.
»On totiž ... nepokládal za lup to, že je roven Bohu, nýbrž zmařil sebe
sám, přijav přirozenost služebníka ... Ponížil sám sebe, když se stal poslušným až k smrti, a to smrti na kříži« (Fill, 7-8). Vydal v oběť sám sebe
za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého světa (Gal 1, 3).
V Olivetské zahradě, v blízkosti lisu na drcení oliv, činí rozhodnutí přímo protilehlé rozhodnutí prarodičů v zahradě ráje - rozhodnutí pro smrt,
která má přinést život v plnosti pro mnohé: »Ne má, ale Tvá vůle se staň.«
»Zachraň sebe sámU volají na něj nepřátelé v hodině smrti a je to
největší pokušení, evokující trojí pokušení na poušti, uskutečnit spásu
oslnivým výkonem sebe sama a ne poslušností a na sebe sama zapomínající službou. »Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha.«
Kenósis, sebezmaření, život v odevzdanosti, ve vydanosti, život
nešetřící sám sebe, ale obětavý pro druhé - to je životní pohyb, který je
skutečnou alternativou onoho pohybu sobě, sebe, vyprazdňující já do
úpadku ono se.
»Následování Krista«, ona úzká cesta sebeztráty není napodobování
nějakého mravního příkladu.
Veškeré kristologické výpovědi říkají stále znovu: Kristus nenípartikularita, v Ježíšovi se božské plně ukazuje být tím, čím nejvlastněji jest,
ukazuje se jakožto ty, jakožto láska.
Jak vstoupit do pohybu Ježíšova života? Nejsme v něm už vlastně?
Vždyť je to prapůvodní pohyb života, tvoření, bytí... Obrácení, následování Krista není vlastně člověkem naplánovaný životní rozvrh mezi jinými možnými životními rozvrhy, je to spíše uskutečnění té nejvlastnější
lidské možnosti - probuzení, znovuzrození odpovědného lidského já, já
odpovídajícího na výzvu základního ty, na výmluvný pohyb Logu, předcházejícího a zakládajícího i toto setkání.
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Jestliže si člověk uvědomí, že v tomto vztahu už vlastně byl dříve,
než rou svobodně přikývl, pochopí, že mu až dosud dlužil, že jeho život
byl na dluh, byl vinou, že se v této vině zrodil a že jeho konverzi musí
provázet obrácení a vyznání vín. A více: ona priorita vyzývajícího Logu
bude platit i nadále, i nadále bude křesťan žít v nedostačivém naplňování této výzvy - bude hříšníkem, dlužníkem, ponese svůj kříž.
Předchůdnost fy, vůči němuž jsme dlužníci, hříšníci, chudí, nemocní ... vytváří prostor, v němž se děje spása - právě chudým, hříšníkům, nemocným se dává království Boží.
Vezme-li člověk tento kříž, znamení svého dluhu a oslovení vyzývající Logem, vychází na cestu pravdy a svůj život, který ztratil, nalézá a
přijímá jako dar.
Život chápaný jako dar, přijímaný jako dar, vydávající se jako dar - to
je život věčný - překračující všechnu konečnost: »Nežiji už sám sobě,
ale žije ve mně Kristus« (Gal 2, 20).
Začneme raději tímto slovem, těhotným nadějí - a přece pro nás stále
tajemně těžkým jak hodina před rozedněním - slovem tvrdé řeči.

KONSTANTIN

DOPIS DO POLSKA
Milý Andrzeji,
píšeš mi, že Ti vnitřní rozpoložení českých katolíků není zcela jasné,
a chceš, abych Ti o něm něco napsal. Nebude to pro mne snadné, protože vnitřní rozpoložení českých katolíků není moc jasné ani mně, který
k nim patřím a žiji mezi nimi. Snad abych vyšel z dvojznačnosti skutečného postavení katolíků v české společnosti a jeho reflexe.
Nejraději bych začal konkrétními příklady, ale Bůh ví, komu se v
dnešních záludných dobách dostane můj dopis do rukou: proto bych
řekl jen obecně, ale svou osobní ctí za tím stojím, že kdekoli se v naší zemi dělá smysluplná práce, potřebná, ba nutná pro lidi, špatně placená a
stojící ve stínu oficiálního zájmu, najdeš u ní především křesťany. Nemyslím tím zdaleka jen zbytky řeholních sester, které svýma stárnoucíma rukama podpírají zbytky péče o staré lidi a postižené děti: myslím tím
zastrčena pracoviště v kterémkoliv oboru a jednotlivé poctivce na kterémkoli pracovišti, kteří si úporně a navzdory časům zachovávají starobylé
přesvědčení, že člověk je tu především pro druhé lidi, že práce má smysl,
že okrást bližního je lumpárna a pomoci mu je samozřejmost... S lucernou aby ovšem člověk hledal křesťana v přepychových budovách podniků zahraničního obchodu a věřícího veksláka jsem dosud nezažil.
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Souhrnně bych řekl, ze v dnešní československé společnosti, vyznačující
se odvratem od společné práce, odchodem do soukromí a snahou o nahromadění materiálních hodnot na rodinný píseček, představuji křesťané společenskotvorný celek, který přes svůj omezený rozsah, nesrovnatelný s Vaším, má šanci stát se pilířem hroutící se československé společnosti. Rozlišuje-li se na Západě kariéra »nahoru« (něco dokázat, vyniknout) a kariéra »dolů« (zachraňovat a sloužit) a mohou-lí oba tyto typy
kariéry mít pro celek společnosti pozitivní význam, jde v naší situaci o
rozlišení jakési kariéry »ven« (nepracovat, získat peníze na úkor druhých) a kariéry »dovnitř« (konfrontovat se se skutečností, neutíkat od
problémů, sloužit,, zachraňovat), jejichž význam pro společnost je samozřejmě zcela rozdílný. Přičtu-li k pracovní obětavosti křesťanů i jejich
obětavost na poli rodinného života, pak snad jen básnické výrazy starých teologů křesťanského Východu by dokázaly případně vyslovit chválu mých křesťanských krajanů, ale musela by to být chvála pošeptmu
modlená nejen proto, aby nepřilákala pozornost světlonoše noci, ale také proto, že šepot je případný k jejich tichému, skrytému, ale o to důslednějšímu hrdinství..
Tím více mne rmoutí, že lidé, k t m fakticky s takovou úporností vzdorují rozkladu hodnot a převrácení mravů, podléhají v reflexi svého
vlastního postavení právě těm způsobům myšlení, jež jsou s neblahým
stavem společnosti spojeny. Vysvětluji si to tím, že praktická teologie
shora (pastýřské listy, kázání) se úvahám o skutečné situaci v zemi vyhýbá
jako čert kříži (pravidelně se doslýcháme, že alkoholismus, narkomanie a
rozklad rodinného života hrozí hlavně v západní Evropě - ďas vem čísla,
která dokazují něco jiného) a věřící pak ani nenapadne formulovat své
vlastní společenské zkušenosti teologickými termíny. Pokud je to napadne, mají tak málo opory třeba v četbě (máš pravdu, že v téhle oblasti nám
teologie svobodného světa nemůže mnoho pomoci) a odezvy v okolí, že
jejich teologické hodnocení života v socialismu trpí povrchností a jakýmisi »kurcšlusy« mezi jednotlivými situacemi a citáty z Písma. To by samo nebylo nic tak hrozného a nechtělo by to nic víc než slušnou porci
psaného a mluveného slova. Horší je, že tato rádoby-teologie jde ruku v
ruce s životní filozofií, jejíž individualisticko-švejkovské kořeny jsou
zcela zřejmé, s přízemně cynickým pohledem na dějiny (včetně církevních), s flagelantským protivlastenectvím - prostě se vším tím myšlenkovým svinstvem, které se u nás nakupilo za poslední léta a kterého
se musíme zbavit, máme-li znovu nabýt základní lidské důstojnosti a
úcty k člověku v sobě i v druhých.
Snad bych měl nejdříve vysvětlit,, co míním touhle »filozofií«. I když
má tzv, životní filozofie do filozofie jako disciplíny velmi daleko, přesto
myslím, že i o ní platí klasické »philosophia ancilla theologiae«. - tj. mé
myšlení o Božích věcech používá forem vytvořených myšlením o světě
okolo mne: tak může má životní filozofie ovlivnit i mou osobní teologii a
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vtisknout jí svou pečeť. Nebudu Tě zdržovat svým hodnocením Švejka,
koneckonců jsi ho také četl.
Co míním švejkovským rysem životní filozofie,, je především obraz
člověka, který nebere nic vážně, neboť je prost jakýchkoli vazeb. Rodinné vazby se u nás v Československu - důsledkem životního stylu nesmírně zploštily; povědomí vazeb k širšímu společenství, hlavně k národu, téměř naprosto zmizelo. Samozřejmě, že je dnes pro nás obtížné
rezonovat s planoucími polohami herderovského vlastenectví 19. století,
ale je příznačné, jak jsme u nás zapomněli, že základem vlastenectví, ba i
oprávněného lokálního patriotismu je především pocit spoluodpovědnosti a jím určované jednání. Zkušenost s nacionálním socialismem za 2,
světové války z toho asi těžko vinit, protože tuto zkušenost máte Vy také, a přesto jste nezapomněli, že vlastenectví není šovinismus, odreagovávající si na společenské rovině své soukromé agrese (toho je u nás
např, ve vztahu k nasazeným Vietnamcům poměrně dost), ale spíše něco jako hlubinně zakotvený důvod, proč své úsilí prospět bližním a spojit
se s nimi k budování něčeho smysluplného uskutečňuji spíše zde, kde
jsem zakotven svou osobní historií, než někde jinde.
Druhým rysem naší životní filozofie, který bych nazval švejkovským,
je právě absence historie v dění společenském i osobním. Švejkův pohled na dění okolo je rozdroben na jednotlivé povrchně viděné lidské
osudy (»to já jsem znal jednoho .,.«), jež nejsou spojeny ničím hlubším.
Příznačné přece je, že Hašek svého Švejka na bojiště vůbec nedovede, a
věřím, že to nebylo jen z vnějších důvodů. Situace, kde už skutečně o něco jde, odhaluje totiž bestiální dno »bezelstných« Švejkovských oček:
náhle jsou to bezelstná očka udavače, kterému přece nezbylo nic jiného,
okradače, který přece nebude šidit vlastní rodinu, sekerníka, který v důvěrné chvíli nad sklenkou šveholí: »Ale to by přece dělal na mém místě
každý, chápejte, že z toho mám výhody ..,« Proto také snahou slušného
člověka podléhajícího švejkovské filozofii je: bojišti se vyhnout, resp.
popřít, že nějaké existuje. Křesťan, který se naučil takto myslet, Tě také
bude přesvědčovat, že vlastně o nic nejde a že lze při troše opatrnosti jen
do nekonečna mířit clo Budějovic.
Teprve přímý, brutální zásah palby do jeho bezprostředního okolí ho
donutí vzdát se této představy. A ke cti mých věřících krajanů musím
říci, že skládají obrannou výzbroj švejkovské filozofie tiše a skromně,
že jdou clo oblasti »přímé palby« zcela neokázale a bez nároků na pozornost okolního světa. V hloubi své duše prostě Švejky nejsou: ale přílišná poplatnost zásadám, jež se v našem kraji rozmohly, způsobuje, že
jsou i v nejstatečnějším odporu izolováni a mnoho toho o sobě navzájem
nevědí.
Zmínil jsem se o přízemně cynickém pohledu na dějiny a jenom bych
upřesnil, že tím myslím takový pohled na dějiny, který nevidí nic než
mocenské a vlastnické zájmy a pro který neexistuje osobní nasazení pro
162

vyšší cíl, žádné upřímné motivy. O našem protivlastenectví se zmíním
později.
Ať už jsou v naší »místní teologii« chyby a mezery jakékoli, základní
neštěstí, které nás vnitřně nahlodává, vidím právě v tom špatném základu »životní filozofie«. Co má tento pohled - předem odmítající každé riziko, snižující každé poctivé úsilí, zapírající každou odpovědnost - společného s naším křesťanským životem?
Na rovině teologické je nejnápadnějším rysem privatizace veškeré
naší problematiky, resp. únik od této problematiky, V tomto úniku je nápadná např. dvojkolejnost mravního myšlení, která sice není specifikem
křesťanů východní Evropy, ale přesto právě zde se projevuje ve svém
plném, radikálním rozměru. Je to ona nedůslednost v mravním hodnocení, které v oblasti soukromého života uplatňuje mravní požadavky jednoznačně, s nárokem na absolutní platnost, kdežto v oblasti společenského života hodnotí vše z hlediska účelu a uplatňuje zcela otevřeně hlásaný oportunismus. Když někteří církevní představitelé dají přednost
taktice před jasnou řečí, pak značná část - ne-li většina - českých katolíků jejich postoj schvaluje. Ani ve snu by nikoho z těch dobrých lidí nenapadlo uplatňovat podobný mravní relativismus ve svém soukromém
životě (alespoň já jsem ještě neslyšel nějakého katolíka tvrdit, že dnes
není doba na nějakou zásadní manželskou věrnost nebo že bychom
neměli zbytečně dráždit úřady odmítáním interrupcí).
Z toho, co jsem Ti na začátku o svých krajanech napsal, plyne, že
není dost dobře možné vysvětlovat tuto dvojkolejnost morálky nějakou
mravní nedostačivostí křesťanů. Zdá se mí čím dál zřetelněji, že »jádro
pudla« je spíše v oblasti myšlení, v úniku od teologické reflexe než primárně v oblasti morálky.
Máme však my, křesťané žijící v Československu, zvláštní teologickou problematiku, kterou je třeba zvládnout? Kde vlastně začíná?
Čeho se týká? Jaká je to problematika, která je jen naše vlastní? Pokusím se Ti to povědět obrazem.
Jezdím občas navštěvovat své staré příbuzné. Žijí na vesnici, kde se v
létech násilné kolektivizace děly dost hrozné věci (jako leckde jinde).
Lidé, kteří se bránili, putovali do vězení, jejich rodiny byly rozdělovány,
synové nasazeni v rámci vojenské služby do dolů: ti, kteří se chopili své
»životní příležitosti«, zabírali jejich domy i osobní věci, vyhrožovali, děsili. Ve vesnici se zčista jasna objevilo několik lidí, které nikdo neznal.
Jeden z nich na potkání vyhrožoval vzpírajícím se sedlákům: »Šlápnu
vám na krk, až vám oči vytečou.« Asi po dvou letech tiše zmizel: někdo
poznal bývalého příslušníka gestapa. A jak vypadá tahle vesnice dnes?
Žijí tam dodnes titíž lidé, včetně pracovníka gestapa, který se zase tiše
vrátil a zařadil mezi spořádané občany. Nikdo nevzpomíná na to, co bylo, nikdo se k tomu nevrací. Nikdo se však také s nikým blíže nestýká,
nikdo nikomu nepomůže (mimo rámec rodiny). Mluví se jen o běžných
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věcech. Ve vesnici vyrůstají soukromé domky, ale na návsi není pro nepořádek a špínu kam šlápnout. Kostel i biograf zejí prázdnotou, ochotnické divadlo a amatérská dechovka už jsou jen vzpomínkou, hospoda
změnila funkcí: už se tu nescházejí hospodáři na dvě sobotní piva a partičku karet, ale opíjí se tu mládež, která neví, kam by se vrtla. Myslím, že
tahle vesnice, tak podobná tisícům jiných, je prostě zmenšeným obrazem našeho národa. Něco se stalo, a protože to nebylo očištěno pokáním
a lítostí, je to stále tady, a cím méně si to uvědomujeme, tím víc nás to
mrzačl
Je mi jasné, že neříkám nic nového. Už dávno je známo, že potlačená
vina brání člověku naplno žít, že nenapravená křivda brání normálním
lidským vztahům. Málo se však mluvívá o tom, že to, co je potřebné pro
jednotlivého člověka, je potřebné i pro jeho společnost, pro jeho národ.
Vždyť i v životě jednotlivce je jen málo věcí, které se dají změnit, když už
se jednou staly: a přece máme zkušenost, že pokání, vyznání hříchů a
lítost mění všechno: umožňují odpuštění a tvoří nového člověka., Cožpak to, co obnovuje jednoho člověka, nemůže obnovit i jeden národ? Jak
dobře jste to pochopili vy, Poláci, když jste přípravu na papežskou
návštěvu zahájili mravní obnovou, jasným pojmenováním špatností, které se v národě rozmohly, a bojem proti nim! A tady se vlastně znovu dostávám k tomu, o čem už jsme spolu mluvili a co Tě právě překvapilo.
Titíž křesťané, kteří dobře vědí, že pokání neznamená bolestínské rozdírání starých ran ani živení pocitů křivdy, jedním dechem tvrdí, že nemá cenu vracet se k věcem starým třicet let a že se stejně nedá nic dělat.
Tady je podle mého soudu příčina, proč čeští křesťané, ač z božských
ctností prospívají ve víře i v lásce, přece - společně s celým národem selhávají v naději. Souvislost pokání a naděje nebude asi v klasické teologické reflexi ničím novým, ale v duchovní situaci našeho národa si ji
lze doslova ohmatat. Ta ztráta naděje je totiž něco strašného, Vyklízí veřejná prostranství a zahání lidi do samoty, vtiskuje jim do obličeje hněv a
do ruky alkohol, zhmotňuje se v únavu a špínu. Ztrátu naděje lze u nás
vnímat všemi smysly, lépe řečeno, nelze ji nevnímat, protože na nás doslova čiší ze všech stran, a kdykoli se cestou pražskými ulicemi modlím,
dere se mi nejdříve do paměti Izaiášovo: »Utěšte, utěšte můj národ ...«
Naše křesťanská naděje, mířící ke spáse jako k milosti, se nemusí
opírat o naději tohoto světa, ba může s ní být v rozporu, ale nemohu se z
historie ubránit dojmu, že tam, kde křesťané prospívají v nadpřirozené
naději jako ctnosti, otevírá se jakási nová budoucnost i pro tento svět a
pro všechny lidi. Ztratí-li křesťané schopnost obyčejné naděje do té míry,
jak jsme toho svědky u nás, promítá se to i do naděje jako do božské
ctnosti, a to paradoxně: vedle zoufalství nad budoucností vlastní země a
vlastního národa objevujeme u křesťanů vzhledem k jejich nadpřirozenému cíli onu neřest, kterou Augustin nazývá »perversa securitas«: jistotu, že to s námi koneckonců musí dobře dopadnout, protože jsme se
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koneckonců snažili. Zdá se mi, jako by se do této »zvrácené jistoty«
promítala všecka obyčejná lidská potřeba jistoty, která nám chybí v
občanském životě této země. Snad se zapomíná, že oprávněná lidská
potřeba jistoty má nacházet oporu v přirozených jistotách občanské společnosti, jako je právní jistota řádného občana: ale není pro ni místo
tam, kde jde o nadpřirozený cíl naší spásy, o naši spoluodpovědnost za
spásu bližních, s nimiž jsme spojeni do rodiny, obce a národa. Naděje
národa není přece tak docela z tohoto světa: účast na duchovním životě
národa je také jednou z forem náboženského života, jako je jí život v
rodině.
Slyšel jsem kněze vysvětlovat, že nechtějí dalšími požadavky přitěžovat lidem,, kteří beztak žijí v atmosféře stálého strachu. Je to jistě dobře a
upřímně myšleno: ale nepropadáme těm horizontálním strachům tak
snadno právě proto, že nám chybí pravá bázeň, bázeň před Pánem, která
je darem Ducha svatého? A není právě tato bázeň počátkem moudrosti,
s níž nacházíme a přijímáme svou odpovědnost za tento konkrétní národ, za tuto konkrétní zem?
Na duchovní mapě Evropy se my Češi vyjímáme velmi zvláštně. Vklíněni mezi bojující Poláky a cílevědomé Maďary na jedné straně a západní Evropu, bezstarostně problematizující tradiční hodnoty svobodného světa, na druhé straně, pohybujeme se v kruhu vlastního myšlení a
opakujeme stále dokola: »My Češi jsme ... (individualisté, slaboši, skeptici - prostě cokoli), my nedokážeme, neumíme, nevydržíme, resp. nikdy
jsme nedokázali, neuměli,, nevydrželi...« Namítneš - hospodské výroky:
ale slyší je člověk i z úst vzdělaných, posvěcených, ba může se to i dočíst.
Zahnízdilo se u nás jakési vlastenectví naruby, podlamující už dopředu
jakoukoli snahu o smysluplný čin nebo jen prosté dodržení slova, Lze je
jistě doložit řadou příkladů ze starší i nejnovější historie: ale neblahé
příklady zbabělosti a zrady lze najít v dějinách každé země. Málokdo si
u nás uvědomí, že odvrat od vlastenectví není naším specifikem, ale je to
obecný jev, který už před polovinou století postihl celou Evropu, ba i
Spojené státy, a že už proto nelze vyloučit ani u nás jeho návrat, ba vzestup, jehož jsme leckde svědky v posledních letech. Jsou země, jejichž
národní sebevědomí přenesl přes nejhorší časy na svých bedrech jediný
muž: my jsme takové štěstí neměli, ale můžeme přece i u nás očekávat,
že nové generace odmítnou převzít marasmus otců a přesytí se poraženeckých nálad. Nechci to samozřejmě prorokovat jako nějakou »historickou nutnost«, říkám jen, co může být, protože dění u nás je součástí
světového dění daleko více, než by se našemu zpohodlnělému izolacionismu zdálo.
Do společenství kulturních, vyspělých národů jsme se doslova vydrápali vlastní snahou. To, že jsme z něho byli vytrženi, není tak docela
naše vina. Došly-li ovšem věci tak daleko, že stav věcí, vnucený nám
zvnějšku, lidé u nás přijímají vnitrně (a tím »u nás« myslím jak »u nás
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doma«, tak i »11 nás v emigraci«), pak prvním krokem k tomu, abychom
si svůj obtížný výlez zopakovali, musí být obnova národní sebeúcty,
která je, jak se mi v poslední době zdá, spise podmínkou než důsledkem
úcty k člověku jako k jednotlivci. (Vzájemná úcta jednotlivců mezi sebou se dokáže podivuhodně pevně zastavit na hranici rodinných pout)
Národní sebeúcta a odhodlání hájit určité hodnoty už tehdy, když se
začínají brát národu (tedy např- ve formě předpisu nebo zákona) a ne
teprve tehdy, když se berou mně osobně, odpovědnost za národní celek
- to všechno patří k duchovnímu rozměru národa, rostoucímu z křesťanství, za nějž jsou proto křesťanské církve odpovědny. Vaši biskupové
vyzývají věřící, aby mysleli ve společenské dimenzi, aby si uvědomili, že
všechny jejích činy dopadají nejen na jejich bezprostřední okolí, ale projevují se v celku národa. U nás nebezpečně přetrvává iluze, že lze křesťanství provozovat mimo tyto souvislosti, téměř soukromě. A tak úsilí
jednotlivých křesťanů zůstává izolováno, neprojevuje se hlubší změnou
společenského povědomí a společenských vztahů neboli, abych nebyl
tak abstraktní, lidé o sobě navzájem nevědí, nemohou se ve svých snahách spojit, nejsou mezi sebou solidární a jsou proto sklíčení a ztrácejí
naději.
Vracet národu sebeúctu pokáním: kdo to může udělat jiný než my
křesťané jako společenství' jako církev, uvědomíme-li si, že jsme zhřešili
myšlením, slovy i skutky a nekonali, co máme konat? Uvědomíme-li si,
že se musíme očistit pokáním ne snad proto, že bychom se byli provinili
víc než ostatní, ale prostě proto, že Bůh od nás cosi čeká, že tu máme
úkol od něho uložený: a to nejen jako jednotlivci, ale jako společenství,
jako společenství, jež je kvasem širšího společenství. Což není právě toto
vědomí nejhlubším zdrojem sebeúcty, kterou bychom měli zprostředkovat národu?
»Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo? Cožpak nevíš? Hospodin, Bůh
věčný, není zemdlený, není znavený, on dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladící jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové
síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.«
Milost a pokoj!
Září 1984
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OBSERVÁTOR

NÁZEV NENÍ DŮLEŽITÝ (*)

Propast mezi současným sekularizovaným světem a křesťanstvím u
nás je dnes už tak hluboká, že se zdá, jako by šlo o světy dva. A přitom je
to stále ten starý »děvka svět« viděný jen jinýma očima, a ta propast je
jen propastí mezi dvěma gnoseologickými soustavami,, mezi dvěma interpretacemi téhož. Následky jsou však tak jako tak obdivuhodné na
obou stranách; jako obvykle, kde chybí kooperace, tam to nakonec odnášejí všichni.
Jeden svět reprezentuje »mladý socialistický člověk«, který v pralesní
líhni současných lidských vztahů, vybudovaných už čtyřmi desetiletími
vlád s výraznými gangsterskými sklony, považuje za otázku své cti a důkaz své neobyčejné chytrosti, když se mu podaří zredukovat svou imaginaci (která ho tak zneklidňuje) na úroveň hlodavce nebo spise chrousta
a když se mu svědomí (které ho v každodenním zápase o holou existenci
tak demobilizuje) podaří odstranit vůbec. Jak dobře víme, jakékoli emoce jsou většinou mládeže považovány za něco a priori podezřelého, dobrota je chápána jako selhání inteligence a morálka jako sebevražedný
handicap. Zbývá holý základ materiální existence s egoistickou kalkulací a několika elementárními pudy. Zkrátka: pračlověk věšící fábory na
věkovitý dub měl nekonečně větší ponětí o transcendentnu a tušení
širších souvislostí světa než průměrný občan vychovaný reálným socialismem.
Pod tímto všeobecně skličujícím dojmem má vnímavější člověk sklon
hledat útěchu v druhém světě, u osvědčených modelů minulosti, a ty si
pak idealizovat. Po nějaké době však cítí určité zklamání, ne tak ani nad
podstatou, v tomto případě nad samotným Kristovým poselstvím, jako
spíš nad věcmi okolo, nad těmi posly a nad organizací, která je sdružuje.
Nechrne teď stranou mravní stránku věci, situaci, ve které je náboženský život a církve, které jsou v Čechách, na rozdíl kupřflcadu od
Polska, prolezlé přisluhovači režimu, a v jeho dusivém objetí nezaujímají
pokud možno žádná etická ani společenská stanoviska. Nejenže nehájí v
občanských záležitostech nic a nikoho, ale paralyzovány strachem o své
holé bytí, nejsou schopny zastat se ani samy sebe, hierarchie se neodvažují bránit své podřízené, kteří se dostali do nemilosti jen proto, že dělali
dobře to, co dělat mají - hlásali a žili podle zásad Kristova evangelia.
Církve pak, místo aby jako »dobří pastýři« jiným ochranu poskytovaly
(jak tomu bývalo kdysi), hledají samy ochranu v blahovůli svých utlačovatelů nebo ji nalézají u občanských iniciativ, jako je Charta a VONS
(*) Samizdatový text, mírné zkrácený.
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(viz případ trestně stíhaných katolických duchovních Zajíčka a Gombíka, kterých se nezastala jejich konsistoř ani jejich arcibiskup, ale bývalý
komunista Pavel Kohout).
Dejme tomu, že tuto činnost by bylo možné brát znormalizovaným
rozumem jako politickou (i když věru nevím, odkdy se už nesoudí »podle ovoce jeho« a kde vlastně běží ta hranice mezi křesťanským jednáním
a poctivou politikou). Přesto rádi připustíme, že existují ještě niternější
sféry křesťanova života - věrouka, mystika, exegese, eschatologie, pastorační činnost - přesněji řečeno, jejich každodenní střetávání a vyrovnávání se současným světem.
Tady bývá často druhý pramen zklamání, tady se ukazuje dvojí stránka křesťanské či spíše církevní tradice.
Na jedné straně stojí tisíciletá idea křesťanství, klenoucí se přes propasti věků, zdroj i garant evropské kontinuity; kolik myšlenek za tu dobu
zvětralo, kolik světodějných teorií selhalo - nebo začalo nudit, kolik
hnutí a věčných říší upadlo v zapomenutí, zatímco křesťanství je stále živé, stále má co říci lidem, stále se znovu ohrožuje.
Nepodléhejme však iluzím; není to jen síla samotné ideje. Svůj podíl
na tom má i existence církve, její učitelská a teologická práce, její exegeze i apologetika, ale zejména její organizace a disciplína, zdroj její jednoty. Bez tohoto regulátoru církevní kázně by křesťanství dávno rozbředlo
do nepřehledného chaosu různých mystických impresí, do nespočetných
návratů manicheismu a montanismu, do pavyznání exaltovaných polovzd&lanců a kuchyňských teologií, plných pověr a duchovního diletantismu.
I když je to dnes nejběžnější předsudek a nejužívanější argument proti středověké církvi, není třeba člověku s minimálním historickým vzděláním zvlášť dokazovat, že církev v těch dávných dobách nemohla v
otázkách jednoty svého myšlení a čistoty víry jednat jinak, než jednala.
Její postoje a myšlení byly tehdy emočního druhu, jako ostatně měla tento emoční charakter celá doba a její celá společnost (1).
(1) Přestože to odvádí od základního tématu a zdržuje to netrpělivého čtenáře, nezbývá mi abych nebyl osočen z nevědeckého myšlení a z demagogické argumentace - než vysvětlit a
několika větami charakterizovat rozdíl mezi viděním světa a myšlením dees a ve středověku.
K oblíbeným mýtům dnešní doby patří považovat středověk za dobu civilizačního barbarství a kulturního temna. Tím nás utěšují učitelé a osvětáři, tím utěšujeme sami sebe v
duchovni bídě současné doby. Po zkušenostech s fašistickými režimy st sice už netroufáme
tvrdit, že by dvacáté století bylo o mnoho humánnější než dejme tomu dvanácté, ale stále
se nemůžeme zbavit iluze, že my moderní lidé jsme nekonečně vzdělanější, a proto i šťastnější než lidé kdykoli v minulosti, snad také proto, že jsme zaplavení různými hloupostmi a
technickými hračičkami moderní civilizace. Sami však dobře víme J a k to naše »štěstí« je
relativní a naše myšleni omezené.
Struktura myšleni středověkého člověka, její motivace i hodnotová stupnice byla zcela
odlišná od dnešních způsobů myšlení a je proto pro současného člověka u ž téioěř nepochopitelná. Je škoda, že zde není místo na její rozsáhlejší rozbor, protože bez pochopení
středověkého myšlení není možné pochopit ani samotný středověk. Nebyl to jen výrazně
emoční způsob vidění světa, spojený s básnivou imaginací a vyjadřující se paralelami a me-
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Jiná věc je ovšem - a to je druhá stránka církevní tradice - že se církev snaží tyto postoje, způsoby myšlení a zavedené metody přes propasti
věků udržovat při životě i v dobách, kdy to jí i myšlence křesťanství
neprospívá. Nejde o myšlení v základních otázkách víry, ale o církevní
taforami, ale syntetická globální interpretace reality, ve které nebyly přesně vyznačeny
hranice mezi skutečností a představami, přesněji: mezi vnější realitou světa a vnitřní realitou představ, přání, snů a legend, stejně jako mezi minulostí, přítomností a budoucnosti vše, co je (včetně samotného člověka a jeho vědomi rádu), \ to, co může být (včetně zázraků
- tedy porušení řádu), vytvářelo jednu jedinou nedělitelnou realitu - vše bylo součásti jednoho celku, řídícího se jedněmi zákony a jednou spravedlností, fakt, že minulý i budoucí
vesmír, člověk i Bůh, život časný i život věčný je součástí jednoho systému, byl prožíván
mnohem hlouběji a intenzivněji, než jak je toho schopen současný Člověk. Krátce řečeno,
poslední středověký pasáček nebo chudý mnich měl nekonečně konzistentnější (neříkám
přesnější či objektivnější) představu o jednotě světa stejně jako bohatší invenci a barvitější
imaginaci (o schopnosti vcítění ani nemluvím), než má v dnešní době těch několik hypersenzitivních jedinců v období puberty, jež současná společnost označuje zn básníky.
Všechna tato fakta si lehko ověříme, začteme-li se do středověké literární produkce, ať to
jsou už teologické spisy nebo legendy a životy svatých, ale hlavně rytířské a dobrodružné
příběhy, ve kterých se prolíná realita s představami, kde se banální historky stHdqjl s pohádkovými příběhy a velmi epičtí lidé s nadzemskými postavami.
Dnešní myšlení je proti středověkému kontinuálnímu vědomí zatíženo skurilní zálibou
v jednostranné a dílčí exaktnosti - v pozorování jednotlivin, bránícímu vidění souvislosti a
celku. Život současného člověka není proto životem »prožívaným«, ale existenci »nazírunou« - řetězem jednotlivých »přítomností«.
Tyto skutečnosti svádějí k tomu, abychom povýšeně a zjednodušeně prohlásili, ř,c myšlení středověkého člověka se nápadně podobá myšlení malého dítěte. Když tuto simplifikovanou paralelu přijmeme, pak ji ovšem musíme dovést do konce a dodat, že to bylo dítě
navýsost normální a duševně zdravé. Naše myšlení se pak v mnohém ohledu podobá
duševním pochodům pubertálního výrostka, jenž byl vychován po dětských domovech a
internátech. Rozdíl mezi oběma modely je zřejmý. Zatímco moderní Člověk vyrůstá v hygienickém prostředí, je vyživován podle posledních vymožeností vědy a je vychováván
podle nejnovějšfch pedagogických zásad, od maličká v kolektivu, který ho učí sociálnímu
cítění, tak ono »středověké dítě« vyrůstalo často ve špíně a bídě, bylo nevědecky vychováváno rodiči, kteří neměli ani ponětí o pedagogice a psychologii, nebyli ani zvlášť zásadoví,
ani ohleduplní a navíc neměli vždy dost Času, protože museli pracovat a nutili k práci - ó
hrůzo - i toho malého tvorečka, A přesto, jak víme, vyrostli z tuk vychovávaných dětí
většinou zdraví, veselí a charakterní lidé, zatímco z dětí vychovávaných »vědecky« sc při
všem úsilí daří vypěstovat v nejlepším případě chladné a ambiciózní nsocláty a v každém
případě nešťastné neurotiky, duševní invalidy se zakrnělými nebo deformovanými emocemi. Dnes už také víme proč - alespoň co se týče výchovy mládeže. Do těch »vědeckých«
výpočtů se totiž vloudila malá chybička, přesněji řečeno zapomnělo se nu některé maličkosti » na emoce a individualitu. Jak se ukazuje J e to pro vývoj člověka větší nedostatek než
karence potravy nebo hygieny. To ubohé dítě (stejně jako ten středověký člověk) vyrostlo
normálně, vědělo, že jeho rodiče (nebo Bůh Otec, bez jehož vůle nespadne nikomu z hlavy
ani vlas) je mají rádi, neboť je jejich, že pro ně udělají, co je v jejich silách, protože oni sami
mají potřebu m u pomáhat a dávat mu (často nekritickou) přednost před ostatními, protože
jsou jeho »spojenci«. Tento svét byl nejen snesitelný, ale i plastický a dramatický, neboř v
sobě obsahoval polaritu mezi tvrdostí vnějších podmínek a vřelostí i bezpečím bezvýhradné lásky, zatímco ten moderní se pohybuje v aseptické šedi nestrukturované normality
a zejména chladné lhostejnosti.
Nuže, v takto exaltovaných podmínkách, v období hledání a formování vědomí zastávala
církev po staletí nevděčnou úlohu garanta normality duševní práce a navíc t feudála, kdy tato funkce s sebou neodmyslitelně (a neoddiskutovatelně) nesla veškerou »otcovskou« odpovědnost za svěřené duše svých leníků. Když uvážíme, že lidé mají odedávna - a zejména
lidé omezení a duševně zanedbaní - neodolatelnou potřebu opravovat, absolutizovat a
simplifikovat obraz světa, s velkou slávou objevovat už objevené - a také dávno zamítnuté.
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postoje k dnešnímu světu; nejde o evangelium samé, ale o technologii jeho šíření a střežení jeho neporušenosti - jde tak říkajíc o taktiku a strategii dnešní církve, sahající svými kořeny až k velké reformě Tridentského
koncilu.
Ten sice definitivně ukončil dlouhé období zmatků, demoralizace a
sekularizace pozdně středověké a renesanční církve, současně však
ovlivněn týmž renesančním myšlením značně zredukoval citovou složku
víry, onu dávnou středověkou vroucnost, stejně jako zracionalizoval
apologetiku i pastorační praxi. Významnější však bylo, že v duchu tehdejšího nástupu absolutistických tendencí koncil církev po organizační
stránce hierarchizoval a zcentralizoval a po věroučné stránce dogmaticky zkonkretizoval (2).
Když si uvědomíme, že i dnes v době povinného vzdělání a informační exploze vzkvétají
celé ideologie, žijící z myšlenkového odkazu právé takových soukromých myslitelů a reformátorů, kteří ač neměli dost vzdělání a zkušeností nebo důslednosti a trpělivosti, cítili v sobě přímo charizma napravovat svět a vymýšlet celé revoluční společenské systémy, které se
nejen posléze ukázaly jako nefunkční, ale dodnes hrozí celému světu zničením. Když si
toto uvědomíme, pak snadno pochopíme, jak asi tyto sklony bujely v dobách, kdy lidé v
primitivních podmínkách se řídili svými emocemi a žili takřka bez kontaktů se světem, kdy
bylo obtížné se ubránit vlivu naivních scestných idejí a vývojových regresů, ajak měla tehdy církev, ve srovnání s moderním proorganizovaným státem, chabé prostředky ovlivňoval
veřejné mínění.
(2) Dnešní lidé mají vzhledem k nedostatku všeobecného vzdělání a k velkému časovému odstupu, který nás od těch dob dělí, sklon zaměňovat absolutismus za feudální systém a naopak, lépe řečeno házet obojí do jednoho pytle dávné nesvobody a obskurantstvi vlády
rozmařilých panovníků a stavět to do protikladu k osvícenému demokratismu a orgii svobod dnešní doby. To je stejně jako v případě »lidových« představ o středověku několikanásobný omyl. Nejde jen o to, že se idea moderní demokracie formovala v osvícenské
atmosféře absolutistických států, ale že i první pokusy o její realizaci probíhaly souběžně s
centralistickými snahami moderního etatismu. Cromwell stejně jako Robespierre usilovali
o upevnění ústřední moci, o proniknutí státního organismu do každé vísky, do každé rodiny. Oni to byli, kteří pod heslem rovnosti a záminkou zjednodušení správy se snažili zlikvidovat zbytky středověkého partikularismu, imunit a nezávislostí. Z hlediska individuálních
svobod a možností existování paralelních struktur je mnohem větší rozdíl mezi absolutistickým státem a feudální mnohovrstevnou strukturou než mezi ní a současnou západní
demokracií. (V několika málo šťastných zemích také lenní systém téměř plynule přerostl
do soudobé demokracie a absolutistickoetatické ideje zde nenalezly velký ohlas, a když, tak
jen na krátkou dobu - Anglie, Holandsko, Švýcarsko.)
Nesmíme se nechat klamal zdánlivě odlišným vnitřním uspořádáním feudalismu a zejména ne fenoménem lenní závislosti. Nejde jen o to, co zdůrazňují moderní historikové,
že vzhledom k nodokonalosli donucovacích prostředků, organizace a systematického dohledu, stejně jako ke špatným možnostem spojení, byla většina lenních závazků formální
nebo se omezovala především na vojenskou pomoc ve válkách - tedy v období výjimečného slavii - a v žádném případě nebyla ani tak tíživá, ani tak univerzální jako dohled a požadavky absolutistického státu, natož pak jako současný daňový systém, všepronikajicí státní
ideologie a všeobecná vojenská povinnost. To, že robota a nevolnictví jsou vynálezy až absolutisticky koncipovaného státu, si dnes už nemusíme vysvětlovat Podstatné však na středověkém zřízoni bylo to, že vzhledem ke skutečně prožívané (i když ne vždy dodržované) křesťanské ideji o »Uožlch dětech«, o rovnosti všech lidí před Bohem, stejně jako úcta prokazovaná duchovním institucím, osobám a místům (právo azylu) a vypjatý kodex rytířských
ctnosti i víta v posmrtnou spravedlnost, to vše dávalo prakticky i teoreticky víc prostoru
svobodě a individuu, než jc tomu v dnešních zemích majících název demokratické, v nichž
je však občan tle jure i <le facto, teoreticky i prakticky majetkem státu. Determinováni svou
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Proti arivistickému (a často naivně bohorovnému) racionalismu
renesance stejně jako proti všeobecnému rozkladu morálky, který s tím
úzce souvisel, stavěla církev staré křesťanské (a feudální) ctnosti: víru,
mravnost, poslušnost a pokoru. Poučena totiž, ale také vystrašena silami,
které uvolnila protestantská praxe všeobecného, tedy i laického studia
Písma a podřizování veškerého života více, ale mnohdy také méně zasvěceným interpretacím tohoto textu, kladla katolická církev důraz především na disciplínu; a nejen laici, ale ani nižší klérus nebyli považováni
za kompetentní k exegetické práci. Zjevené pravdy byly předkládány
spise formou nařízení a apodiktických soudů, pro lidové vrstvy pak legendicky laděných líčení než pastýřskou prací a působením posvěcující
milosti v »Boží obci«, kterou přece církev neboli obec věřících je, přesněji řečeno by jí měla být.
Z tridentské reformy vyšla tedy církev mravná a pevná, zmobilizovaná proti svodům světa i proti erozi reformace, ale také zinstitucionalizovaná, vychladlá a ztuhlá. Vzdálenost mezi klérem a věřícími se ještě
zvětšila, jakékoli samostatné uvažování a dialog byly vyloučeny (3).
Ktomu ovšem musíme připočíst i dávný sklon hierarchie zabývat se
vedle církevní správy i světskou politikou, zvyk často vynucený okolnostmi a často i prospěšný celé společnosti, ale ve své podstatě - stejně
jako známé prosazování mocenských a ekonomických zájmů kurie skrývající v sobě neustálé nebezpečí pro náboženský a mravní profil
církve a už vůbec se neslučující se zásadami evangelia. Tyto tendence
jsou však starého data, objevují se téměř hned po vydání Milánského
ediktu, a i když nebylo v silách (ale ani v zájmu) Tridentského koncilu je
odstranit, tak určitě nebyly posíleny.
Takto konzervovaná církev se pak udržela přes další propasti věků
(za víc než tři sta let - od 1545 do 1869 - nebyl svolán ani koncil) prakticky až do dnešní doby a ani oživující reformy 2. Vatikánského koncilu na tom zatím mnoho nezměnily, zejména ne na periférii církevního
dění, jako jsou dnes nábožensky zdecimované Čechy.
dobou jsme ochotní přiznat středověku pouze nedůslednost a neuvědomujeme si, že to
nebyly nepořádky dávných dob, ale od základu odlišný pohled na člověka poddaného sice
Bohu, majícího však právo na svůj mravní statut a odpovědného za s vé jednání především
svému svědomí vztaženému k věčnosti.
(3) To není kritika, pouze konstatování skutečnosti, jež není tak jednoduchá, jak se mnoha lidem zdá, a s kterou se nevyrovnala ani moderní doba. Dodnes nebyl uspokojivé vyřešen
rozpor mezi ideou rovnosti - nejen moderní égalité, ale i staré biblické rovnosti »dětí
Božích« - a faktickou nezpůsobilostí neodborníkú či laiků k odpovědné a především profesionální duševní práci. V současné době se naopak propast mezi specialisty a »těmi ostatními« zvětšuje tou měrou, jak se posunuje hranice poznání v jednotlivých oborech a jak se
stále víc přesvědčujeme o nesmírně komplikované struktuře reality a její neobsáhnutelnosti jedním člověkem. Kdo se jen pokusil o první kroky v ontologii, mystice či teologii, bude
možná, veden současným trendem racionalismu, pochybovat o jejich vědeckosti,, ale sotva
může s vážným obličejem tvrdit, že by tyto disciplíny byly jednodušší, méně náročné na
duševní kvality a gnozeologické schopnosti než kterýkoli z dnešních vědních oborů.
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Souvisí to samozřejmě i s celkovou politickou situací v zemi a brutálním tlakem režimu proti všem projevům náboženského cítěníT ale - a
to především - to souvisí s vlastním stavem uvnitř církve, s mnohonásobnými začarovanými kruhy, do nichž se v této zemi dostala, ať už vlastním
přičiněním nebo jen v očích svých odpůrců. Její nepopulární úloha
ideového garanta protireformace by nebyla po tolika staletích v rekatolizovaných Čechách už konec konců rozhodující, kdyby dovedla po pádu výrazně protinábožensky zahroceného osvícenství využít v první třetině minulého století renesance religiózního cítění a podchytit jak živné
reformní proudy (Chateaubriand, Lamennais, u nás Bolzano), tak i
zjitřené sociální cítění a obnovenou důvěru širokých vrstev pramenící z
mravního debaklu francouzské revoluce.
Toho však nebyla její rigidní struktura schopna, a proto spojila svůj
osud se stejně rigidními a konzervativními vládnoucími kruhy, které po
Vídeňském kongresu ovládly Evropu (4). Tím pochopitelně ztratila poslední zbytky důvěry většiny obyvatel a vydala se dobrovolně na milost a
nemilost vládnoucích. Tím, že přestala plnit roli regulátoru - zpětné vazby korigující v duchu křesťanství tlak a přehmaty světské moci - tu funkci, kterou plnila po celá staletí a která v protikladu k Byzanci (a potom i
Rusku) vytvořila duch a charakter Evropy, se v mnoha zemích stala synonymem moci, bohatství a vlády, a v Cechách nadto moci a vlády cizí
dynastie. Výjimkou v tomto obecném trendu je pozice katolictví v Polsku, kde se ztotožnilo s národním bytím proti pruskému protestantismu
a ruskému pravoslaví, a dodnes je to příčinou jejího zcela výjimečného
postavení v katolickém světě.
(4) T o je další z našich chybných extrapolací; soudíce z nedávné minulosti a z několika tendenčních románu napsaných v minulém století» představujeme si, že církev vždy spojovala
své úsilí s mocnými tohoto světa. To je ovšem hluboký omyl: J když pomineme první staletí, kdy křesťanství bylo téměř výhradně náboženstvím těch nejchudších a nejullačeněj&lch, lak i později, prakticky po celé tisíciletí, přinejmenším až do velkého schizmatu ve
14. století, plnila církev (pravda, s určitými výkyvy) mnohonásobnou funkci kultivátorky
mravů, budovatelky civilizace, nositelky a podporovatelky vzdělanosti a zejména regulátoru světské moci Jejích přehmatů a absolutistických ambicí. Známý staletý zápas o investituru mezi císařem a církví, zakončený wormským konkordátem - kompromisem a rozdělením mocenských sfér - položil víc než co jiného základy k moderní Evropě. Byl příčinou,
Že se evropské myšlení začalo pozvolna ubírat směrem k pluralitě a zabránil, aby v Evropě
zvítězila idea koncentrované moci - monokracie (event, teokracie nebo cesaropapismu),
jako se stalo všude jinde ve světě. Proto i rok 1122 je jedním z nejvýznamnějších dat evropských dějin, snad významnější než všude opakovaný letopočet 1215 Magny Charty. Ostatně, jak víme, má i na léto události rozhodující podíl vliv církve: Těžko by asi došlo k historickému ujednání na louce pod hradem Windsorem, kdyby tomu nepředcházel šestiletý zápas mezi církví a despoticky si počíníýícím Janem Bezzemkem, který vyvrcholil vyhlášením
křížové výpravy proti králi a jeho porážkou (Anglie se stala dobrovolně papežským lénem
1213). Avšuk i v pozdějších dobách, alespoň v některých zemích, plnila církev dál své původní společenské poslání, ať už to bylo ve střední a jižní Americe, v Irsku, ve Francově
Španělsku nebo v už zmiňovaném Polsku, kde dík tomu, že neztratila důvěru obyvatel a
chránila je před sociálním a národnostním útlakem, má dodnes, navzdory všem nepříznivým podmínkám neuvěřitelně vysoký kredit.
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Obecně však minulé století znamenalo pro církev stagnaci a přes
všechna sekundování světské moci a přes křečovité proklamování
vlastní síly a neomylnosti i mocenský ústup a vršení politických chyb a
mravních selhání. K nim patří neschopnost, lépe řečeno apriorní odmítání vyrovnat se jak s všeobecným vývojem poznání, tak i vystupňovaným národním a sociálním cítěním doby; jako myšlenka i jako instituce,
místo aby pozitivně ovlivňovala ducha doby, dostala se do vleku událostí
a sama si přisoudila úlohu outsidera.
Přirozeným důsledkem po rozpadu habsburské monarchie pak byl
masový exodus z katolicismu do nově utvořené církve československé (5). 1 když se tento výkyv pozdního anglikánství v průběhu
jednoho desetiletí vyrovnal a křesťanská myšlenka začala tváří v tvář
levicovému ateismu opět získávat půdu, katolická církev však sotva získaný kredit znovu v předvečer války zpochybnila svým koketováním s
obskurními myšlenkami, jako byla svatováclavská tradice, a s krajně pravicovými tendencemi - a nebylo to jen hnutí slovenského pátera Hlinky,
Doby velkých konfesijních sporů byly dávno pryč stejně jako hnutí
náboženské vroucnosti a opravdovosti; okolo náboženství se začal vytvářet hrozivý kruh, stále zřetelněji se proti němu formovalo smrtelné
nebezpečí - nepřítel horší než Maurové či Turecká říše slavné paměti,
než ten nejbojovnější ateismus a zednářské lóže - náboženství začala
obklopovat lhostejnost. Zlověstné mlčení, útrpná shovívavost a v nejlepším případě dobromyslný posměch, to byly reakce společnosti v Čechách na ideu křesťanství a na církev. Její život se začal pohybovat v
začarovaných kruzích; z bývalé organizace stojící ve středu světového
dění a sdružující ve svých řadách největší duchy a nejcharakternčjSf
osobnosti, se stával postupně provinciální spolek různých podivných
existencí, lidí, kteří nějak v životě neuspěli: vdov, starých panen nebo
staromilců, romantiků, pokrytců a exaltovaných slabochů. Spolek zabývající se nepochopitelnými rituály a řídící se obsoletní morálkou.
Být funkcionářem tohoto spolku nepřinášelo už ani majetek, ani
moc, ale ani uznání či úctu společnosti. Podle toho se také řídil výběr: o
kněžské povolání mohli jevit zájem jen buď nesmírně silné osobnosti,
mravní absolutisté, lidé s bytostnou potřebou mystické transcendence,
nepodléhající módám okolí či náladám doby, nebo naopak lidé nevzdělaní, mentálně zaostalí, osoby bez vlastní vůle, bez daru samostatného
myšlení a schopnosti vyrovnat se se světem, jejichž hlavní předností byla
disciplína a absence vlastního názoru, prezentovaná ovšem jako pokora.
Protože těch prvních je v každé době a v každé populaci jen nepatrné
procento, tak většinu tvořili právě ti nesamostatní, nepevní a nerozhodní. Ti ovšem nemohli na dané situaci nic změnit, nikoho a nic napravit.
(5) Podle sčítání z roku 1921 klesl počet katolíků v českých zemích o 1 milión 388 tisíc. Bezkonfesijních bylo před válkou na celém území republiky 13 tisíc, po válce 724 tisíc, z nichž
jen asi 20 tisíc bylo jiné národnosti než československé (F. PEROUTKA, Budování
státu).
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Tato »kádrová« základna byla navíc handicapována druhým magickým
kruhem, do kterého se církev, jak jsme už poznamenali, dostala svým
konjunkturálním a »neevangelickým« politickým oportunismem v minulém století Protože šla cestou nejmenšího odporu, protože se po desetiletí nejen nikoho nezastala, ale nezastávala ani žádné zásadní stanovisko, které by bylo sice naplněním evangelia, ale mohlo ji současně
uvést do nepohodlné situace a zkomplikovat její existenci, nemohla rozumně očekávat, že se někdo zastane jí. Protože dobře věděla, že v každém sporu může jedině ztratit, byla předurčena k ústupkům, k služebnosti každému, kdo měl jen-špetku skutečné moci. Podle toho vypadalo i
chování a mravy jejích údů - vznikl předsudek, který oč nenápadněji se
vplížil do podvědomí společnosti, o to větší odolnost vykazoval: že ke
křesťanství neodlučitelně patří svatouškovské jednání, vyhýbavost, chytračení a postranní cesty - starší lidé si ještě pamatují »velebníčky«, kteří
se sepjatýma rukama na břiše, s hlavou sklopenou ke straně mluvili tichým hlasem naznačujícím bezměmou pokoru, a nikdy nikdo od nich
neslyšel jejich skutečný názor - jasné ano či ne.
Tak se nakonec nedalo poznat, kde končila profesionální shovívavost, starost myslitele o postižení celé pravdy, uměřenost a oprávněná
obava před přepjatými a ukvapenými soudy a kde začíná touha mít vždy
pravdu; kde už nejde o pochopení mnohoznačnosti reality, ale o obyčejné
chytráctví a zlozvyk mnohoznačných, vyhýbavých odpovědí a životních
postojů diktovaných strachem nikde si nezadat a nikde nenarazit.
Bylo by užitečné analyzovat alespoň některé příčiny hlubokého
úpadku církve v Čechách a náboženského cítění vůbec. Jak mohlo dojít
v našem století v tomu, že »katolická církev, jejímž přirozeným posláním
by mělo být křesťanské rozvíjení míru, sloužila naopak válce (1. světové)
bez důstojnosti a charakteru«, že »nebylo možné si představit větší, beznadějnější vzdálenost od národního cítění, že vše, co v národě bylo živého a jarého, stálo na druhé straně« (6).
Tady bychom se měli tedy zastavit a pokusit se hledat kořeny této
»existenciální« otázky moderního křesťanství a jeho střetu se soudobou
českou společností. To však není tak snadné, jak by si mohl někdo myslet. Ne tolik pro složitost samotného tématu, ale pro nepřiměřenou
reakci těch, kterých se to především týká - věncích. Ti podle své povahy
spustí buď křik (až často trapně podobný známému křiku o »ideologické
diverzi«), že kritik je a priori zaujatý proti víře a náboženství (event, že
podlehl komunistické nebo jiné náboženství nepřátelské propagandě)
nebo, sice s křesťanskou trpělivostí, ale o to tvrdošíjněji uzavřou své uši
a jakákoli diskuse se pak podobá dialogu hluchých. Zažil jsem tyto rozhovory už tolikrát, že se skoro ostýchám opakovat stále tytéž argumenty,
(6) Tamtéž, 1. díl, 3. kap., Náboženská
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otázka.

abych někoho nenudil. Co se dá nakonec odpovědět tomu, kdo buď existenci rozporu mezi církví a společností, stejně jako mezi slovy a činy
věřících nepřipustí nebo se snaží svalit odpovědnost na »ty druhé«, na
»zvláštní duchovní klima« v Čechách, na národní tradici či povahu atd.
Nikdo nepopírá, že některé české povahové rysy jsou předmětem explicitní kritiky už více než sto let a nemá smysl je zde opakovat. Za příklad stačí mnoholeté boje o pravost RKZ, Masarykovu a později Rádlovu kritiku a nakonec nedávnou diskusi o odsunu Němců. Nikdo však nemůže také popřít, že věřící v Čechách jsou především Češi a alespoň z té
lidské, občanské části své osobnosti vykazují zřetelně české chování
(stejně ovšem jako z té konfesijní části sdílejí zvyky katolíků kdekoli v
Evropě).
Moderní svět ovšem neřídí své soudy o náboženství jen podle politikářství a oportunismu hierarchie a podle mravů knězi, soudí o křesťanství také - a možná, že převážně - podle chování všech křesťanů, tedy
i laiků a zvláště pak laiků spektakulárních, kteří se k církvi a k obřadům
veřejně (a často okázale) hlásí. U nich totiž je i pro nezasvěceného příslušnost ke křesťanství »zřejmá«, mimo všechny pochyby. Na ně pak je
nejen zaměřena zvýšená pozornost a každý jejich čin je posuzován přísněji, ale i oni sami jsou ve výjimečné duševní situaci, přesněji řečeno, napětí. Jak na to reagují, pokusím se naznačit dál.
V moderním sekularizovaném a z duchovního hlediska simplifikovaném světě každý, kdo v sobě chová (třeba jen v embryonálním stavu) nějakou představu věčnosti, víry ve spasení a v Boha, se musí ve srovnání s
těmi ostatními, sekularizovanými, kteří za cíl svého bytí považují všechny ty »moderní« hodnoty, cítit vnitřně nesmírně bohatý a jistý. To je nepopiratelná skutečnost On se však díle tomu cítí i nejen jaksi vyvolený,
což je přinejmenším nejisté (vzhledem k tomu, že neví, v jakém stavu milosti či nemilosti ho zastihne smrt), ale cítí se logicky i lepší: což je už nejen vyložený omyl, špatná interpretace evangelia, ale i nejlepší cesta do
náruče prvního ze sedmi hlavních hříchů - pýchy.
To je ovšem jen část složitého komplexu psychického zatížení
současného křesťana. Neoddělitelnou součástí nebo spíše podmínkou
tohoto bohatého »vnitřního zření« v prostředí zmaterializovaného světa je
zvýšená citlivost. Protože však většina lidí není schopna ovládat ani míru,
ani zaměření své sensibility, znamená to, že každý vnímavější člověk je
současně i zranitelnější, vnitřně rozkolísanější. Ale nejen to! Vnímavý člověk si uvědomuje jak své možnosti, tak i své povinnosti, resp. svou nedostatečnost, a to na jedné straně vyvolává touhu po vyšším výkonu - sklon k duchovnímu perfekcionismu a mravnímu absolutismu - a na druhé straně vědomí, že tak vysoké požadavky není schopen splnit. Když k tomu připočteme ještě upřenou pozornost »světa« a nekompromisnost »zákona« (tedy
souboru náboženských předpisů a omezení), pochopíme, že taková konstelace je schopna vyvolávat alespoň u slabších povah nervozitu a trému.
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Takto disponovaný člověk se pak ovšem nespokojuje s obyčejnou laskavostí, smířlivostí, pochopením pro slabosti ostatních apod., což jsou
všechno moderní ekvivalenty pro starobylý pojem křesťanské lásky; nespokojuje se s nimi právě proto, že jsou obyčejné, málo »dokonalé«, protože málo exaltované, a jak už bylo řečeno, málo spektakulární. On chce
okolnímu světu prezentovat Krista absolutněji, »věcněji« a důstojněji.
Habituální »povýšenost« (aby nedošlo k omylu, stále mluvíme o
upřímně věřících, tedy ne o těch, kteří z nějakého důvodu víru předstírají
a všechnu svou energii věnují pak pokrytectví) a zmíněná tréma dohromady vedou pak k tomu, že mnozí věřící se chovají přesně naopak, než
jim to předepisuje jejich víra a než to očekává jejich hyperkritické okolí.
Je to jistě cesta plná omylů a chybných interpretací, ale až potud je
zde vlastně málo vědomého (tedy hříšného) jednání. Ve chvíli, kdy si
věřící uvědomí rozpor mezi svým chováním a zásadami křesťanské lásky, je vystaven nejen duševnímu nepohodlí, ale i pokušení předstírat sám
sobě, že to není nic nenormálního ani výjimečného; že je celá řada problémů, týkajících se »vnitřní« víry, existence zjevení či posmrtného života a spásy, které jsou mnohem důležitější, a že zkrátka není možné náboženství redukovat na soubor občanských norem slušného chování.
Mnohem častěji jej na zmíněný rozpor upozorní okolní svět a většinou vyžaduje také nějakou odpověď. Tady se již nedá tak dobře hrát ona
hra na schovávanou. Pohodlná a široká cesta dolů (dlážděná dobrými
úmysly) začíná tam, kde chybující křesťan na vcelku občansky legitimní
a kupodivu i evangelijně správné podobenství o »neplodných stromech
a jejich ovocí«, kterým na něj míří jeho nevěrecké okolí, odpoví mnohem
méně legitimní - a tolikrát už slyšenou - omluvou, že on je přece jen člověk - křehká nádoba, a jako takový má na chyby a omyly takřka nezadatelné právo, Jako občan mluví sice logicky, jako křesťan si to však už
namířil do království hříchu. Jeho míra (ale někdy jen nezměrná hloupost) je pak obsažena v míře spokojenosti, která v té chvíli chybujícího a
hned také exkulpovaného občana zaplaví.
Neboť člověkem není jen on! Lidmi jsou všichni, tedy i ti »ostatní«.
Všichni, jak on, tak i oni mají pak právo na omyl a čím se on, kromě
svých subjektivních, většinou ještě nesdělitelných pocitů liší? Jakou moc
pak má Bůh, jakou cenu má víra, když nepomáhá svým věrným lépe
se orientovat ve světě a být příkladem pro ostatní? Kdo jiný než věřící,
naplněný Kristovým slovem a vedený posvěcující milostí, by měl mít
těch chyb alespoň o vlásek méně?
Kdyby věřící nebyli tak zaujati sami sebou a »svou duší«, kdyby si
uvědomili, že i přítomnost je součástí věčnosti, že křesťanem je potřeba
být už dnes a ne až kdesi v budoucnosti, muselo by je napadnout, že výmluvou na vlastní křehkost, vyslovenou s takovou lehkostí, usvědčujíbuď
Boha z nemohoucnosti a vlastní víru z frázovitosti (pokud není pro ně
přímo přítěži") nebo sami sebe ze lži. Klamou sami sebe, aby omluvili svou
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pýchu a pohodlnost Vezmeme-li v úvahu, že je také mnoho těch, kteří
po věčností a po spáse touží právě proto,, že se jim toho všeho nejvíc nedostává - tedy lidé nedostateční, úzkoprsí, slabí a neschopní si sami pomoci, a takoví si to vpravdě podle křesťanských zásad také nejvíc zasluhují, pak se nemůžeme divit, když jim při jejich klopýtavém následování
Krista už nezbývají síly ani na zmíněné občanské ctnosti, ale ani na jinde
a jindy běžné pokrytectví.
Je jistě logické a správné, že právě tito lidé hledají oporu v Bohu (a
křesťanství by nebylo křesťanstvím,, kdyby jim to upíralo), je však také
logické, že tito »vezoucí se křesťané« nikdy Bohu a víře mnoho cti nedělali. Pochopíme je všechny; ty neodpouštějící a panovačné Léony Bloye,
i urážlivé a malicherně svárlivé Josefy Floriany a Jakuby Demly, stejně
jako ty stovky či tisíce urputných a nelítostných »křesťanů« s buldočím
stiskem, až k těm známým stařenám, které nenávistnými pohledy stíhaj í
všechny, kteří omylem zasednou »jejich« místo v kostelní lavici. Toto
všechno jistě pochopíme, pokud jsme skutečnými křesťany, ale nemůžeme to očekávat od světa, který křesťanský není a už vůbec tím nemůžeme
omlouvat ani je, ani sebe. Ne proto, že bychom chtěli být nelítostní, jako
jsou oni, ale protože bychom tím bránili sobě i jim ve spáse a v rehabilitaci křesťanství před současným světem. Ten, už poučen tolika prolhanými ideologiemi, krásnými sliby a falešnými slovy, věří jen tomu, co
skutečně vidí - skutkům.
Nuže, v takovém stavu (navíc zdecimovanou nacistickými represemi) zastihl církev Únor a pád do teroristického mlýna militantního atcismu. To, že přežila, že ještě dnes najdeme v Cechách kostely plné
věřících, není její zásluha - církev udělala v posledním století a zejména
v posledních třiceti letech (kolaborantstvf mírováků a nyní i paxterierů)
všechno pro svou likvidaci - ale zázrak víry a důkaz živosti křesťanské
myšlenky, za kterou dodnes nikdo nevymyslel srovnatelnou náhradu.
V zájmu pravdy je však třeba vidět obě strany problému, tedy i tu pozitivní, dávající za určitých podmínek naději pro budoucnost Od doby nejhlubšího úpadku nejen náboženského, ale i obecně mravního a občanského
cítění uplynula už víc než třetina století, stejně jako ze staré zkušenosti víme,
že nepřízeň, útlak a nebezpečí ještě vždycky církev zmobilizovaly a ozdravily; nejpodstatnější však je, že se za tu dobu změnil svět.
Poučeno dvěma světovými válkami, fašismem a rostoucí hrozbou ruského totálního imperialismu, pokleslo znatelně obecné nadšení nad
schopnostmi lidského rozumu podobně jako naděje (tak přesvědčivě
sdílená v minulém století), že v dohledné době budou lidé schopni racionálním způsobem, moudrou dohodou pořádat své záležitosti. Naopak,
kdykoli stoupá napětí ve světě, projevuje lidstvo stále znovu sklon řídit
se opět nejprimitivnějšími pudy a řešit vzniklé spory neústupností, klamem a násilím.
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Tak jako na konci renesance a osvícenské doby (kdy nejlepší úinysly
posléze degenerovaly do mravního rozkladu a bezohledného boje o moc
všech proti všem, spojeného s nejpodlejšími úklady a vražděním miliónů,
kdy rozum, který měl původně svět očistit od předsudků, se nakonec stal
jen nástrojem v rukou znovu se zrodivších barbarů, nástrojem o to nebezpečnějším, protože byl kdykoli ochoten a schopen elegantně omluvit
každý zločin, logicky vysvětlit každou špinavost jako nutný prostředek
posvěcený účelem, jako dějinnou nevyhnutelnost), tak i dnes přicházejí
lidé k poznání, že předcházející generace značně přecenily možnosti i
sílu rozumu, že mravy a stereotypy chování se nejen vyvíjejí mnohem
pomaleji než poznání či technika, ale navíc jeví v krizových situacích, ve
sporech, při ohrožení majetku a existence dokonce sklon k vývojovým
regresům, k návratu k chováním, o nichž si mnozí myslili, že patří nenávratně minulosti.
Dorůstající generace postupně poznávají, že masové psychózy různých »lidových« hnutí a jiných odrůd fašismu, stejně jako ideály
spotřební společnosti dostatku jim nedokážou naplnit život a učinit je
šťastnými (tím méně pak ovšem materialistické společnosti nedostatku
na Východě), že život ve své holé materiální podstatě bez zážitku transcendentna je bloudění v kruhu, že existování bez ideálů a mravních korektivů je nejen pouští nudy, ale téměř jistým receptem na sebevraždu individuální i kolektivní.
Proto také v celém světě dochází k renesanci duchovního cítění;
mnozí hledají transcendentno skrytě; s jakýmsi ostychem hovoří o
občanských ctnostech, mravních závazcích, o lidské slušnosti, o fair play
atd., jiní své spirituální potřeby projevují tradičněji a explicitněji (Taizé,
křesťanské i buddhistické exercicie v USA, oživení islámu v Třetím světě
a výrazné reformní a ekumenické tendence v křesťanství).
Do naší malé země, »kde se zastavil čas«, doléhá tato renesance ducha jen sotva slyšitelnou ozvěnou. Tady přežívají staré mravy. Ne že by
zde nebyli upřímně věřící a přemýšlející křesťané, ne že by zde nebyli
poctiví kněží, ne že by zde nebylo náboženské cítění; toto cítění si však
osvojilo mravy ghetta a v nepřátelském obklíčení degeneruje.
Jděme do kostela a poslechneme si běžné kázání, které je při praktickém zákazu náboženství ve školách také ve skutečnosti jediným dosud dovoleným způsobem náboženské výuky. Nuže, ve většině homilií
slyšíme místo smysluplného výkladu bezobsažné cituplné řeči; z křesťanské lásky se stala nasládlá limonáda, z křesťanské mravouky stereotypní nabádání k poslušnosti, z výkladu evangelia se staly litanie
tisíckrát opakovaných (a proto vyprázdněných) frází o »bezměrné Boží
lásce«, a to všechno je podáváno mírně pohádkovou a mírně didaktickou formou jako ve výkladu pro děti nebo zaostalé hlupáčky.
Jako by si oni duchovní ani nevšimli, že za staletí evropské lidstvo
trochu dospělo, že z »Božích dětí« raného křesťanství a středověku, z
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děti důvěřivých, bezelstných a náladových, leckdy divokých, ale vždy
toužících po bezpečí domova a autority, se stali - ne dospělí (jak si někdy
chceme namlouvat), ale dospívající - vzdorovití výrostci, kteří sice ve
svých světlých chvilkách jsou přístupní argumentům a schopni i rozumného uvažování, ale současně jako všichni adolescenti trpí utkvělou
představou, že vědí všechno lip než jejich otcové, že musí změnit svět,
výrostci, kteří ve svém dospělém těle ukrývají nejen úžasnou samolibo st,
ale i dětské sny, divošskou pověrčivost se sklony k vandalismu.
S takovými lidmi je ovšem těžké pořízení; tvorové tak hrdí na svůj
sotva získaný statut dospělých a současně tak plní mindráků považují za
největší urážku, když s nimi někdo jedná jako s dětmi, když jim připomíná nedávnou minulost a místo rozumných argumentů jim chce něco
předpisovat.
Nejsou však jen kněžské fosilie, které svou víru zredukovaly na obřady, své myšlení na memoraci a svou mravnost na svatouškovství. Vedle
nich jsou - když ovšem nepočítáme ty, kteří ač v klerikách, nejsou ani
tolik bojovníky Kristovými jako spíš zaměstnanci ministerstva vnitra však i skuteční pastýři, kteří mají nejen pokorné srdce, ale současně i bystrý mozek, kteří nejen věří, ale svou víru každodenně konfrontují se
skutečností, ti, jejichž mravní opravdovost je nadějí pro všechny věřící i
pro církev samu. Pravda, není jich mnoho; jsou vzácní jak svou podstatou, tak i z toho prostého důvodu, že se režim úzkostlivě stará, aby se
moc nerozmnožilL
Mezi těmito krajními body vegetuje jako všude jinde průměr, pro který je kněžství sice dost mizerně placeným, ale přece jen nějakým povoláním, které je moc nezatěžuje a které vykonávají s větší či menší profesionalitou a svědomitostí.
Kdo zná zdejší skutečnost, dobře ví, že každý duchovní je při své pastorační práci neustále mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně
je hlídán fízly v kostelích a církevními tajemníky v úřadech - ti by byli
nejspokojenější, kdyby nejen vůbec nic neříkal a nic nedělal, ale kdyby
raději vůbec nebyl. Když se proviní jakoukoli aktualizací, jakýmkoli
smysluplným slovem, týkajícím se praktického počínání křesťana v
džungli, přesněji řečeno ve smetištním porostu reálného socialismu,
hned se ozve křik, že politizuje, a hrozí mu odebrání státního souhlasu.
Na druhé straně - a to platí stejně pro katolickou jako pro reformovanou církev - každý duchovní dobře ví, že se ho jeho ustrašení nadřízení
nejen nezastanou před represemi režimu, že jsou dokonce i schopni ho
denuncovatj ale že na něho, věrni tridentským tradicím, i přísně
dohlížejí v otázkách exegeze a pravověří; není divu, Češi byli odedávna
v otázkách víry nespolehliví.
Nemůžeme se proto divit, že homiletická činnost většiny duchovních
se víc než hlásání Kristova poselství, srozumitelného pro myšlení člověka
dvacátého století, podobá spíš tanci mezi vejci, jakémusi newspeakovému
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rituálu, složenému z bezobsažných nebo mnohovýznamných zvuků, za
které nemůže být volán k odpovědnosti ani na StB, ani na konsistoř.
Obecně vzato je vždy snazší a také rozšířenější kritika než tvořivá
práce. O to větší je tento rozdíl v oblasti tak mnohovýznamné a rozumem obtížně uchopitelné, jako je víra v Krista a ve spasení; a navíc ještě
ve vskutku speciálních podmínkách země, jako jsou Čechy. Protože
dobře vím, jak snadné (a v některých kruzích i populární) je kritizovat
preláty i ostatní aktivní křesťany a jak je naopak obtížné opravdu křesťansky žít - a to nemluvím o tom nejtěžším - jak přesvědčit současného
člověka (a sekularizovaného Čecha zvlášť), že křesťanská víra nejenže
není něco odbytého a pro rozumného, dospělého člověka přímo směšného, ale že je stále aktuální a že znamená dokonce víc než mlhavé ideály
humanity (o ideálech gulášového socialismu nemluvě), neodvážil bych
se psát tyto řádky, aniž bych současně udělal alespoň pokus o pozitivní
interpretaci.
Ten pokus - dlouhé vánoční kázáníredakce nepřetiskuje,
aby se nerozředilo
pozoruhodné, I když v nekletých bodech diskutabilní
svědectví českého vzdělaného katolíka o postoji této vrstvy k církvi.

Duben 1984

- vBÝT KŘESŤANEM MIMO CÍRKEV? (*)
Setkávám se s lidmi, kteří byli osloveni četbou bible a chtějí se ode
mne více dovědět o křesťanství a jeho tradici. Při počátečním nadšení, s
nímž se upřímně rozhodli následovat našeho Pána, narážejí na konkrétní podobu církve, která - ruku na srdce - není v dané chvíli nejpřitažlivější. Vzbuzuje u nich ve svém vnějším oficiálním projevu spíše odpor než sympatie. Kladou si otázku zda vůbec do ní vstoupit. Přicházejí
též jiní, kteří sice do církve patří, ale vedou sami se sebou i s druhými
vášnivé spory zda zůstat či opustit a očistit se tak od balastu církevnických formalit. Prohlubuje se v nich rozpolcenost z poznání, že atmosféra církevního prostředí je dusí a tlumí v nich elán a osobní iniciativu. Místo povzbuzení k vřelému osobnímu nasazení do služeb Božího
království dostávají doporučení být opatrní a zdrženliví, začasté slepě
poslušní svých vůdců, kteří přece z prostého faktu svého vůdčího postavení lépe rozumějí tomu, co je třeba činit nebo čeho se zdržet. Prostor
pro skutečný, živý dialog se zužuje do uposlechnutí stroze nařízených
(*) Teologické
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příkazů a zákazů, které se pohybují v abstraktní rovině, jež se nedotýká
životní situace těch, kteří se jimi mají řídit. Pravdy víry jsou jim předkládány doktriiiálně, ideologizované, v polemickém tónu a příliš jednostranně. Nebere se přitom zřetel na dobovou podmíněnost vyjádření
jejich nezaměnitelného obsahu. Tito lidé bolestně pociťují, že takřka
neexistuje spojení mezi základnou a církevním vedením. Stávají se trpnými přijímateli rozhodnutí svých nestatečných pastýřů, vedených rozličnými motivy a ohledy. Nepraktikuje se konzultace laiků při důležitých a
zásadních rozhodnutích. Různá rozhodnutí vynesená od jednacího stolu
si činí nárok stávat se samozvanou strážkyní nitra podřízených věřících
až do absurdních drobností, přičemž opomíjejí povinnost reagovat na
složitou a mnohotvárnou situaci různých kulturních, sociálních a politických struktur, v nichž se církev nachází. Otevřené vyslovení vlastního
pohledu víry se setkává s nepochopením a podezíravým nařčením z bludu. Těmto bratřím a sestrám se může církev jevit jako dobře zavedená instituce, která sice nemá vůdčí postavení ve společnosti a musí se potýkat
s různými jí zaviněnými i nezaviněnými nezdary a trpět naschvály ze
strany mocných, ale zároveň je jimi respektována a v pasívní zabydlenosti v tomto světě ponechána sobě k pokojnému přežívání.
Nehodlám vypisovat i jiné uváděné nešvary, jež jsou pro zapálené
Ježíšovy následovníky v církvi i mimo ni pohoršením. Uvedené námitky
a výtky na adresu katolické církve (situaci v jiných církvích znám
povrchně a nejsem kompetentní o ní psát, i když si nedělám iluze), jež
slyším a s nimiž jsem konfrontován, nelze v žádném případě generalizovat, nicméně tyto tendence skrytě či zjevně působí a jsou pro věrohodné
hlásání evangelia světu stálým ohrožením. Záměrně neuvádím přístup
některých, kteří necítí v církvi zázemí z důvodů tradicionalisti ckých nebo osobní vlažnosti, maskované zdánlivou objektivností.
Lidé uchvácení evangelní zvěstí argumentují následovně; Nepotřebujeme přece při čtení a výkladu bible jako prostřednici církev, která se
svými předpisy a zákazy stává brzdou našeho rozletu a staví se na místo
autority samotného evangelia. Jsme povoláni a vyzváni naslouchat přímo znamením doby a ne omezit svůj životní obzor na to, co se smí a
nesmí. Ježíš nezaložil instituci, pouze povolával jednotlivce k následování.
Jak na tyto argumenty odpovědět? Pokusím se postavit uvedené
oprávněné pocity a přesvědčení do širších teologických souvislostí a tak
napomoci žádané orientaci, jak to činím v praxi.
1. Apoštolově prožili po Ježíšově ukřižování zásadní životní obrácení, které zcela změnilo jejich obzory a vztah k Bohu. Tuto hlubokou
změnu smýšlení zakusili jako nezasloužený dar živého Pána, který je zve
a nadále povolává na cestu vytyčenou jeho slovy a činy, kterým před jeho ukřižováním nerozuměli. Bůh se k němu přihlásil a dalřmu za pravdu.
Pán žije, on je Kristus, Mesiáš. Rozšiřují tuto radostnou zvěst plnou
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naděje do světa. Zakládají křesťanské obce, které svoje poznání a víru v
Ježíše skrze hlásání vyjadřují rozmanitě a mnohotvárně. Svoji reflexi
víry jako odpovědi na zvěstované slovo o živém Pánu zaznamenávají v
různých spisech, jejichž výběrem byl později vytvořen kánon knih, Nozrf
zákon, který se stal rozhodujícím kritériem a normou v církvi a pro církev. Bibli tudíž nelze odloučit od církevního prostředí, v němž vznikla.
Církev samozřejmě musí být stále stavěna pod Boží slovo, které v bibli je
zaznamenáno, a podle toho se obnovovat v Ježíšově duchu, protože podléhá pokušením zapírat a opouštět Ježíšovy nároky už od samého počátku, jako o tom svědčí samotné Písmo.
2. Evangelní zvěst jsme přijali »ze slyšení«, tedy skrze slovo, které
je základním a nejsrozumitelnějším komunikačním prostředkem mezi
lidmi. Proto k přijetí a prohlubování víry v Ježíše nutně potřebujeme druhé, v jejichž hlásání k nám přichází živý Pán. Teprve ve společenství slova a stolu se plně realizují Ježíšova zaslíbení o jeho přítomnosti, jeho odpuštění a pomoci na cestě za ním.
Tyto základní teologické důvody mohou být podpořeny dalšími:
3. Víra je tak závažnou osobní záležitostí, že zcela určuje náš poměr k
životu, k druhým i ke všemu stvořenému. Na své životní pouti ovšem váháme, tápeme, kolísáme, jsme všelijak znejisťováni a mateni. Víru a její
nároky pociťujeme jako břemeno. Nestačí, abychom pouze setrvávali na
nastoupené cestě, ale k zdolání mnoha nástrah si potřebujeme mnohé
vyjasnit a uvědomit. To se děje jednak niternou meditací, četbou, modlitbou, jednak hovorem o víře s druhými, s nimiž si sdělujeme své zkušenosti, Jsme vyzváni stále svědčit a vydávat se, a to nezbytně předpokládá
naslouchání a pokoru přijímat, abychom rozeznali znamení času. Opět z
jiného úhlu se dostáváme ke společenství víry,
4. »Je obtížné pro člověka být sám.« To platí i o společenství víry.
Proč nepřijmout nabízený dar společenství strachujících se a klopýtajících, ale zároveň Pánovým slovem ujišťovaných a povzbuzovaných,
že je s nimi a že vše je v jeho rukou.
5. Mnozí říkají: Boží království se děje tarn, kde se prosazují vztahy
vydávající se lásky. Záleží jen na činech, ne na slovech, a k tomu nepotřebujeme druhé, protože žijeme svoji konkrétní situaci; nikdo za nás
nemůže rozhodovat. Odpovědnost musíme vzít na sebe, ne ji svalovat na
autority. To je hluboká pravda, ale jen poloviční. Je podstatné svědčit
svými činy, ale zároveň bychom jimi měli poukazovat zjevně na zdroj,
odkud k nim čerpáme sílu, a tím zvěstovat, že jsme stále nezaslouženě
obdarováváni. Zabráníme přisuzování zásluh sobě a umožníme setkání
druhých s Pánem, kterého jsme sami poznali a přijali skrze společenství
s druhými.
6. Pokud jsme údy církve, bereme na sebe odpovědnost za pohoršení,
která působí. Nehledáme příčiny jen mimo sebe, ale nutí nás to hledat je
i v sobě. Proměny lze dosahovat zevnitř, když nalezneme odvahu obno182

vovat sebe i církevní obec, do níž patříme, v Ježíšově duchu. K tomu máme možností dost a nemůžeme se na nic vymlouvat. Žádná, byť sebelépe
myšlená reforma přicházející zvenčí nemůže mít potřebný účinek. Postavit se mimo je snadnější, ale nepřesvědčivé. Je to útěk od úkolu, který
nebude nikdy dokonán, a v tom je inspirující náboj.
Ježíš po nás nežádá gigantické poslání na vše stačit sám a být ve všem
sám. Dal nám svým životem příklad, co pro něho znamenalo společenství lidí, přestože podle evangelních svědectví nevykazovali obzvláštní osobní kvality. Opravdovost našeho smýšlení se projeví i v tom,
zda dokážeme snášet a pokorně přijímat společenství ve víře nám nepříjemných a selhávajících bratrů a sester. Ohnivě mluvit a horlit mimo tyto
konkrétní vazby může znamenat obcházet Pánovo pozvání k našemu
osobnímu růstu a přiblížení Pánovi.

- dd CÍRKEV DNES
Pokus o přehled, situace
Mám-li uvažovat o naší církvi dnes, nemohu ji vytrhnout z dějinného
kontextu ani nemohu přehlížet, že je živou částí světové církve. Jsme
církví pokoncilní a přes všechny překážky se koncilní reforma ze značné
části prosadila. Za dvacet let po Druhém vatikánském koncilu se mnohé horké představy i fantazie ukázaly příliš iluzorními. Futurologie příliš
otevřená sekularizačnímu a exkluzivně-minimalistickému trendu se
ukázala nepravdivou jak v analýze, tak i v předvídání.
Světová církev dneška se nalézá ve stavu bouřlivého růstu, který je
zcela zákonitě doprovázen mnoha těžkostmi, problémy i negativními
projevy, které jsou v různých oblastech různé. To nám dokazuje i statistika: roku 1900 bylo na naší zeměkouli 531 miliónů křesťanů, z toho 48%
katolíků a to bylo 17,2% z celkového počtu obyvatel Země. Před 2. Vatikánským koncilem bylo katolíků na světě 17,8% a přes všechny černé
předpovědi i v roce 1984 zůstává počet katolíků nezměněn, tj. 17,8%. Z
počtu křesťanů tvoří katolíci téměř 70%. Musíme si uvědomit, že došlo
ke zlomu v poměru mezi nekatolíky a katolíky, který nás jistým způsobem staví do relací v době před »Reformací« či přesněji před západním
rozkolem. Rozčleníme-li počet katolíků na jednotlivé světadíly, dostaneme následující přehled: Afrika 12,5% (60 mil.), Amerika 62% (400 mil.),
Asie 2,4% (65 mil.), Evropa 34% (269 mil.), Oceánie 26% (6 mil. - zde je
zahrnuta i Austrálie).
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Tento přehled nám napoví něco o problémech a úkolech, které jsou v
cřrkví, která ztrácí evropský charakter; evangelizace národů Třetího světa
vyžaduje pružné a pravdivé řešení inkulturace víry. Církev v Latinské
Americe stojí před velkou úlohou prosadit křesťanský model společnosti
»třetí cesty« a přitom nepodlehnout ani kapitalismu, ani komunismu. To
je vlastně problém teologie osvobození. Pro nás je důležité uvědomit si
skutečnost církve ve Druhém světě, která dala světové církvi nynějšího
papeže. Tento fakt si uvědomilo kardinálské kolegium, které jej zvolilo,
ale církevní futurologové tento jev v rámci velkých problémů přehlížejí.
Nemalou vinu máme na této situaci i my.
K jinému závěru dojdeme při srovnání počtu kněží od roku 1900 do
dneška. Prakticky zůstává konstantní, tj. asi 400000, ale počet katolíků
se téměř zdvojnásobil. Pokles kněžských povolání je snad zažehnán, jak
nám ukazuje srovnání: v roce 1973 bylo 45300 bohoslovců, v roce 1984
jich bylo 65000 a v malých seminářích bylo 138000 seminaristů. Podobně
bez velké změny zůstává počet řeholnic (asi 1 milión). Musíme konstatovat,
že církev ztrácí klerikálně řeholní charakter, který jíbyl vlastní od stěhování
národů až do nedávné doby. Tato skutečnost vyvolává i organizační těžkostí. Jak zajistit farní a diecézní strukturu, kde brát odborné pracovníky? Právem můžeme mluvit o nové formě církevních struktur, jak to umožňuje také
nový kodex kanonického práva. Plní se předpověď Josefa de Maistra a Adama Mickiewicze, kteří viděli jako první etapu církve antické křesťanství, které bylo vystřídáno středověkým klerikálním křesťanstvím, druhou etapou
církve, a předpověděli nezávisle na sobě explozi laického křesťanství. Do této vize bych zařadil Katolickou akci Pia XI. a teologií laikátu Yves Congara, která se prosadila na Druhém vatikánském koncilu; z ní se zrodila
základní společenství. Marxistickou infiltraci některých základních komunit je třeba chápat jako partikulární a přechodný jev, ale není radno
toto nebezpečí přehlížet. Konečný plán těchto marxistických buněk je
schizma latinsko-amerického katolicismu.
Naše církev
Je církví v Druhém světě a navíc je její situace výrazně určována její
zeměpisnou polohou a historickým vývojem. Patříme k zemím s nejsiínější areligiozitou a výrazným bojovým ateismem. Tato skutečnost je typikem českým, a to jak národnostně, tak územím. Neplatí ani pro Slovensko, ani pro Moravu. Bez přiznání této skutečnosti nejsme schopni
porozumět dnešní situaci. Z historického hlediska musíme přiznat do
dnešního dne existující katolicko-protestantský antagonismus a osvícensko-liberální dědictví, které nepůsobilo na církev pouze zvenčí, ale
vnitřně rozrušilo a téměř pohltilo barokní reformu českého katolicismu.
Josefinismus, plod c. k. osvícenství, nebyl v naší církvi překonán doposud, především ve vztahu církev a stát (ze strany členů církve, jak kněží,
tak věřících), ve vztahu k řeholnímu životu, lidovým a tradičním formám
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zbožnosti (pouti, úcta k svatým apod.). Zde jsou kořeny odcizení církve
lidovým vrstvám. Náboženské spolky a pouti byly suplovány socialistickými a liberálně nacionalistickými sdruženími, jejichž členové byli
až fanatickými vyznavači těchto »nových náboženství« a jejich slavnostních srazů a »poutí«. Směrem do budoucna dědictví josefinismu
uzavřelo a uzavírá naši církev novým a potřebným iniciativám. I pojosefinské řehole se etablovaly převážně do farně státního modelu církevního života u nás; všechny nové iniciativy musely být vybojovány na všech
frontách i uvnitř řeholních společenství.
Ve 20. století přistoupil silný vliv liberalismu a marxismu, což bylo
dáno působením školy a sdělovacích prostředků. Starší generace je více
zasažena liberalismem, střední a mladší spíše marxismem. Nežijeme jen
historii, ale je to přítomnost, která působí na naši církev dnes. Považuji
za nutné uvést stručný statistický přehled současného stavu, který může
nahradit mnoho stránek textu.
V ČSSR je 4377 farností: Cechy 1939, Morava 1181, Slovensko 1257.
Knězi 3319: Čechy 910, Morava 956, Slovensko 1453.
Křty narozených: Čechy 15%, Morava 55%, Slovensko 65°/o. V celé
republice je pokřtěna více než třetina narozených dětí. Více než 35%
sňatků je uzavíráno církevně. Téměř 80% zemřelých je pohřbíváno s církevním obřadem. Relace, které platí o křtu, platí i v ostatních úkonech,
to znamená, že nejmenší podíl mají Čechy.
Podle průzkumu religiozity občanů od 15 let, který uskutečnil nedávno Ústav ateismu, můžeme získat určitý přehled pro základní orientaci,
aniž bychom zveličovali význam a pravdivost této statistiky : Podle ní je v
ČSR 59% nevěřících a na Slovensku 37%. Vyhraněný ateistický názor
má v ČSR 14% a na Slovensku 9%. Sumárně je religiozita hodnocena
následovně: V obou republikách jsou římští katolíci nejvýraznější skupina.
Rozsahem ateističnosti je na prvním místě Západočeský kraj s okresy
Tachov, Plzeň-sever, Rokycany. Severočeský kraj je na pivním místě v
areligiozité a má nejmenší religiozitu. Jihočeský kraj má nejmenší počet
ateistů a v religiozitě bude za Východočeským krajem. Východočeský
kraj má nejvyšší religiozitu v Čechách. Tradiční religiozitou i areligiozitou je nad průměrem v ČSR. Jihomoravský kraj je nejreligióznějším a
nejméně areligiózním v ČSR. Ústav ateismu vyžaduje mobilizaci sil k
boji za ateizaci kraje. Především doporučuje zaměřit se na mládež, u které je často nevyhraněná religiozita. Severomoravský kraj má nadprůměrnou religiozitu v ČSR, areligiozita je v celkovém průměru. Tento kraj má
nejvyšší procento nevyhraněné religiózní mládeže, což je pro nás alarmující fakt, neboť ukazuje na nedostatečnou výchovnou funkci katolické
rodiny a zanedbávání mládeže ze strany duchovenstva.
Na Slovensku je pořadí krajů vzhledem k religiozitě následující: Východoslovenský, Středoslovenský, Západoslovenský. Bližší rozbor neuvádím, protože sledujeme ČSR.
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Nárůst ateistických forem byi největší u obyvatel Západočeského a
Severočeského kraje. Menši byl v Praze a ve Východočeském kraji.
Pokles religiozity podle věku má takovouto tendenci:
Náboženství z dětství si udržuje
ČSR
SSR
Skupina 15-19 let
64%
58%
-»20-44 »
50%
50%
-»- 45-59 »
53%
53%
-»60»
68%
85%
Za důležité považují uvést také přehled účastníků bohoslužeb všech
vyznání:
ČSR
SSR
1. Pravidelná účast:
470000
800000
2. Občasná účast:
550000
490000
3. Ojedinělá účast:
1030000
480000
4. Neúčast na bohoslužbách:
3900000
1200000
Uvedený počet účastníků bohoslužeb nám ukazuje radikální převahu
účastníků bohoslužeb na Slovensku. Nelze tedy považovat počet kněží
na Slovensku za optimální. Vždyť na ně připadá dvojnásobný počet
věřících. Alarmující je průměrný věk kněží, zde nebude význačný rozdíl
mezi ČSR a SSR. 77% kněží je starších než 60 let: Přehledná tabulka vypadá následovně:
Do 30 let:
2,4%
do 70 let:
58%
» 40 let:
2,6%
» 80 let:
15%
» 50 let:
6 %
přes 80 let:
4%
* 60 let:
12 %
Za posledních 10 let zemřelo 556 kněží. Za předpokladu 50 bohoslovců v ročníku by se zlepšila perspektiva personálního stavu v roce
2000. Futurologický předpoklad: 1250 kněží v ČSR, z nichž 52% by bylo
mladších 60 let, Tedy ne 3/4 důchodců, jak je tomu dnes. Znamená to
však, že církev musí počítat s tím, že další třetina farností nebude obsazena. Stav pokřtěných nemluvňat se v posledních letech stabilizoval na
35% populace (v Praze je to 15%). Nadějnější jsou křty mládeže ve věku
15-20 let a dospělých, především ve městech.
Tato hrstka čísel měla přivést k zamyšlení nad dnešní situací. Následující
řádky chtějí shrnout faktory, které přivedly nebo udržují nynější stav.
Faktory vytvářející danou

situaci

A. Vnější tlak na církev:
a) Vnější ateizace vychází z předškolních a školních zařízení, která
působí především autoritativně jak na rodiče, tak na děti. Ateismus je
součástí osnov a dokonce protinábožensky, někdy až stupidně, se vykládají všechny předměty. Výjimkou by snad mohl být tělocvik V dospělém
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věku k tomu přistupuji různá školení a působení politických a společenských organizací, ty mají působit nejen teoreticky, ale i prakticky. Ateizaci slouží masové sdělovací prostředky, literatura, přímo nebo nepřímo
(pomocí nakladatelské politiky) a kultura vůbec; literární díla jsou interpretována, předělávána, vynechávány určité pasáže apod. Rovněž je
tlak na zaměstnavatele, aby usiloval o ateizaci zaměstnanců. Ve výrobní sféře tato tendence zůstává jenom »zbožným snem«.
b) Ateizace zastrašováním je další způsob, s kterým se setkáváme od
50. let Od zesměšňování individuálně i ve sdělovacích prostředcích přes
zastrašování a vyhrožování až k policejnímu šikanování, jako jsou různá
legitimování při církevních slavnostech, předvolávání na výslech, nucení ke scházení v restauracích či parcích s tajnými policisty nebo návštěvy v bytě, které někdy končí domovními prohlídkami. Sem patří také
nedovolené otvírání korespondence a zásilek i odposlech telefonátů.
Vyvrcholením je uvěznění pro tzv. rpaření státního dozoru nad církvemi
(§ 178 tr. z.), u kněží v duchovní správě tornu většinou předchází odnětí
státního souhlasu k veřejnému výkonu duchovenské činnosti. Někdy se
dokonce sahá k vyhrožování i bití; povážlivé otazníky visí nad některými úmrtími..
Jistou podskupinu tvoří administrativní, často polotajné instrukce,
které z věřících činí druhořadé občany státu. Je to zábrana výkonu určitých povolání (učitel, státní služba apod.), nemožnost dosáhnout vedoucího postavení, dokonce i platový postih, protože tak to vymezuje bodové hodnocení, které určuje výši mzdy.
U dětí a mládeže je náboženství překážkou přijetí na odborné, výběrové nebo vysoké školy. Také při získávání zaměstnání to může hrát negativní roli.
c) Naposled bych chtěl ještě připomenout »vnitřně-vnější« ateizaci.
]e zvenčí infiltrována jistými orgány do života církve, aby na první pohled jako by vyrůstala ze života církve.
Za formu ateistického nátlaku můžeme považovat státní souhlas,
který se uděluje zcela libovolně. Činnost kněze se omezuje na minimum.
Personální politiku církve určují církevní tajemníci a jiné tajné složky.
Rozhodují o umístění duchovních, jejich funkčním i hodnostním zařazení.
Jinou formou je zakládání organizací a hnutí, které mají za úkol
rozbít jednotu v církvi a paralyzovat její vlastní činnost Takovou organizací byla neúspěšná »Katolická akce« v 50. letech a hlavně Mírové hnutí
katolického duchovenstva, kterého pastorkem je Pit. Byla dokonce sondována v průběhu 35 let po dvakrát možnost založení národní schizmatické církve. Tyto pokusy se ukázaly nemožnými. Sem také patří vydávání náboženských publikací, jako jsou Katolické noviny} Duchovní pastýř apod., které výběrem témat a přispěvovatelů musejí plnit záměry publikační politiky. Není to skutečně církevní tisk.
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B. Vnitřní tlak, kterým působí dnešní situace na život církve, můžeme charakterizovat následujícím způsobem:
a) Fenomén vymírající církve je nejvýrazněji pociťován v Čechách a
nejvíce zasaženou vrstvou je starší a střední generace, která pamatuje liturgický a náboženský život v minulosti. Rovněž klérus je zasažen pocitem frustrace vzhledem k rapidně menšímu počtu návštěvníků bohoslužeb, udílení svátostí, vyučování náboženství.
b) Přestárlá a vymírající personální struktura zasahuje na všech
stupních aktivitu církevního života. Tento problém postihuje konsistoře,
vikariáty, farní úřady, kostelní a farní personál. Na všech úrovních se setkáváme s neschopností, která je zaviněna věkem, nemocí a neodborností.
c) Tato skutečnost působí jistou míru demoralizace; na určitých místech
jsou odborně nebo morálně nevhodní lidé, kteří dávají špatný příklad jak
podřízeným, tak věřícím nebo působí zpovrchnění náboženského života.
d) Nevyhovující a nedostatečná náboženská formace kněží a věřících zavinuje hrubé chyby v rodinné výchově, chaotickou a nevyhovující výuku náboženství. Velmi častým jevem je absence duchovního
vedení, které mnozí kněží nejsou schopni poskytnout z důvodu nedostatečné přípravy a také nedostatku času.
e) Nedostatečná, často až minimální náboženská a kulturní vzdělanost je problém, který postihuje vlivem úpadku školství a společenského
života kněze i věřící,
f) Snad jako poslední bych chtěl uvést často téměř absolutní neinformovanost v oblasti teologického, církevního, kulturního a politického dění,
která postihuje všechny stupně církevní hierarchie i věřící v našich zemích.
Vím, že jmenované faktory jsou uvedeny trochu jednostranně, že ne
vždy vypadá situace tak neutěšeně. V hrubých rysech platí, že církevní
život není v dobrém stavu. Jsou i nadějné vyhlídky, ale to je jiná kapitola.
Jaro 1985

ERIKA KADLUCOVA (*)

OŽIVENÍ ZÁJMU O NÁBOŽENSTVÍ
V poslední době se často diskutuje o vzestupu zájmu o náboženství. Tento jev není omezen jen na naše československé poměry, na katolicismus, na
křesťanství. Připomeňme alespoň dramatický růst významu islámu jakožto
integrující ideologie řady hnutí a národů Asie a Afriky. Ty právě v něm hledají sebeuvědomení a pod jeho vlajkou uskutečňují vlastní vstup do světových struktur.
(*) Autorka je marxistická socioložka. V období »Pražského jara« byla vedoucí sekretariátu
pro včci církevní při ministerstvu kultury v Praze. Vychází bez vědomi autorky.
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Bylo by třeba konkrétněji znát - alespoň pro naše vlastní poměry zda skutečně k oživení zájmu o náboženství dochází, v jaké míře, proč a
jaké důsledky lze od tohoto jevu očekávat. Podloženou odpovědna žádnou z těchto otázek nelze dát. Nemáme k dispozici ani nejzákladnější
data o vývoji religiozity. Pokusím se pouze shrnout postřehy a názory,
které se projevily v jednom rozhovoru na dané téma, a to ve vyhraněně
marxistickém prostředí.
Už i otázka, zda a do jaké míry k oživení zájmu o náboženství dochází, se ukázala jako sporná a názory se značně liší podle místa a prostředí, v němž se pozorovatel pohybuje. Omezené osobní zkušenosti a
kontakty, někdy i přání zkreslují obraz. Z hlediska velkých čísel posun k
vyšší religiozitě v celé populaci asi nebude příliš znatelný. Jde spise o
probuzenou duchovní aktivitu určitých skupin, již však nelze podceňovat vzhledem k její intenzitě, odhodlanosti a možnému pozdějšímu vlivu.
Při vší různosti zkušeností zdá se být nesporné, že náboženství se bere
vážněji,, nebagatelizuje se, není vázáno na »periferní« a zaostalé vrstvy
obyvatel, ba ani v povědomi ostatních s nimi není jednoznačně spojováno. Zájem o náboženství a církevní život je, jak se zdá, patrnější ve městech (Praha) než na venkově, mezi intelektuály (došlo, jak známo, k řadě konverzí)' a mezi mladými lidmi.
V centru našeho rozhovoru byla otázka, proč k oživení náboženství
dochází. V odpovědi je zřejmě třeba vyloučit právě nejhlubší a nejpodstatnější rovinu zájmu člověka o náboženství. (Mám na mysli takové motivy, jako je potřeba opřít se o absolutní neotřesitelné jistoty ve dnech tápání, hledání smyslu života či naopak problém ztráty životního smyslu
nebo toho, co zaň člověk pokládal, touha po zhodnocení i toho nejubožejšího života, nutnost vyrovnat se se zážitkem trvalého ponižování,
křivdy, volání po spravedlnosti a "odplatě, problém nemoci a bezmoci,
ztráty nejbližsich a v absolutní koncentrované podobě protest proti smrti
jako neodvolatelnému, definitivnímu zmaření a zmrhání všech snah, obětí a
hodnot, které v sobě lidský život uzavírá ... Škrtneme-li předpoklad Boha,
uspokojující odpověď na to vše neexistuje.) Vylučujeme-li tuto nejhlubší
vrstvu, je to proto, že tu byla, je, bude vždy. Je trvalým otazníkem a výzvou a
nemůže tudíž nezprostředkovaně způsobovat růst nebo ústup religiozity.
Oživení zájmu o náboženství není jen místní záležitostí, je tedy třeba
se podívat, jaké pro ně existují všeobecné předpoklady.
Proces sekularizace,, kritiky náboženství a církve byl v minulosti veden v podstatě po třech liniích:
- jako útok na svatozář feudálních institucí, ať již z pozic liberalismu,
demokracie, socialismu či anarchismu - jako boj za svobodu, rovnost a
bratrství lidí;
- jako útok vědy a kritického myšlení na poručníkování a cenzurování církve (později na sama církevní dogmata) omezující svobodné bádání, známý stručně jako spor vědy s náboženstvím;
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- jako kritika rozporu mezí teorií a praxí křesťanské společnosti, kritika pokrytecké morálky, zaštiťující se křesťanským učením.
Doba krinolín a honzíků nebyla idylická a měřeno dnešní životní
úrovní, možnostmi lídí i způsobem vztahů mezi nadřízenými a podřízenými není čeho litovat. Z hlediska, které nás zajímá v souvislostí s náboženstvím, měla však tato doba jedno podstatné - víru v budoucnost.
Charakteristickým rysem evropského myšlenkového ladění byl optimismus, sebevědomí, víra v člověka, pokrok, rozum, věda, možnost štěstí
pro všechny. Při vší mizérii bylo pro co žít, k čemu se upnout, ať již to
byly sociální a politické zápasy, ekonomické projekty nebo vědecké a
technické objevy.
Snažení nebylo marné. Podařilo se rozbít překážky, které stály v cestě za vytčenými cíli. Všeobecně závazné a sankcionované církevní příkazy a zákazy ztratily svoji sílu. V různých částech světa padl feudalismus, kolonialismus, kapitalismus, k moci se dostali ti, kdo slibovali
uskutečnit rovnost, volnost, bratrství, vládu lidu, revoluci proletářů
všech zemí, konec panství bílého muže. Věda nabídla nový obraz světa a
jeho vývoje. Vědecké poznání přineslo i obrovské praktické úspěchy,
které změnily celý dosavadní tradiční způsob života, a to u všech vrstev
obyvatelstva.
Věk svobody, štěstí, křišťálových vztahů mezi lidmi přesto nenastal.
Sny byly zabity tím, jak se uskutečnily. Reálné společnosti, ať již založené na jakkoliv odlišných principech, se ukázaly být karikaturou idejí, za
jejichž uskutečnění jsou vydávány (1). Reklamní ovace vlastním výdobytkům, jimiž se předstihují představitelé každého z nejlepších světů, na
tom nemohou nic změnit. Výsledkem je totální desiluze, zmatek, hrůza z
budoucnosti, ztráta perspektiv. Navíc neexistuje »velký projekt«, který
by podmaňoval a burcoval. Zůstala atomizace soukromých ulit, zoufalství terorismu, slintavé šilhání po ráji u sousedů.
Člověk má pocit, že jej podvedla i věda. Ucelený, uspořádaný obraz
světa, kterým včera nahradila staré mýty, dnes tatáž věda opět rozdrobila
a rozbila. Relativizovala a zkomplikovala všechny poznatky do té míry,
že se pro většinu lidí staly něčím nepřehledným a nepochopitelným. Posun představ o prostoru, času, příčinnosti, struktuře hmoty, kosmu, který
jsme museli absolvovat za poslední tři generace, nemá obdobu v celých
dějinách lidského poznání. Množství objevů, rozsah znalostí a s tím spojená specializace vytváří stav, kdy i vysoce kvalifikovaný vědec v jednom
oboru je bezmocně neznalý ve většině ostatních oblastí. Na pověstného
»muže z ulice« chrlí popularizovaná věda tu jistotu, že vesmír je nekonečný,
tu opak této jistoty, tu příkaz požívati špenát, tu radu vyhýbati se mu,
(J) Protože vlastní nemoc bolí nejvíce, má človék sklon podceňovat problémyjiných. Čteme-li
vsak Thákurovu hlubokou obžalobu západní společnosti ( N a c i o n a l i s m u s Západu
z r.
1921), nigdcme tam ji/, všechny výtky, s nimiž se naph Havel obrací proti naší současné
realitě.
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Podobný přemet jsme zažili i v důsledcích praktické aplikace vědeckého poznání. Nadšení, s nímž byly vítány vynálezy pro pokrok a
blaho lidstva, patří minulosti. Na základě zkušeností s důsledky stále se
rozšiřujících možností člověka měnit svět bylo nadšení vystřídáno
skepsí, ba hrůzou. Věda ve spojení s hamižností učinily z moderního člověka krále Midase. Vše, čeho se dotkne, mění se v nepředstavitelné bohatství věcí. Jejich množství přeměňuje zemi v smetiště, jejich rozkladné
zplodiny pronikají do živých těl v proměněném chlebu, vodě, vzduchu.
Po tisíciletí člověk užíval přírodu tím, že si ji přizpůsoboval Potlačoval to, co považoval za škodlivé, rozmnožoval a pěstil to, co mu sloužilo.
I tato činnost stačila, aby země změnila svou tvář,, aby se z místa soužití
nesčetných druhů rostlin a živočichů stala lidským sídlištěm, v němž je
trpěno pouze to, co slouží jedinému druhu. XX. století přineslo v tomto
vývoji další, velmi podstatné novum. Dovedeme vyrábět látky, které v
přírodě samé nikdy neexistovaly, a nyní tuto novátorskou činnost přenášíme i do sféry života. Pokoušíme se pomocí genového inženýrství o
podstatnou přeměnu vlastností živých organismů zevnitř. Jestliže donedávna každý pokrok vědy a techniky vyvolával úžas, obdiv, pocit
vítězství ducha, dnes současně s tím - a někdy i místo toho - se vkrádá
úzkost z nechtěných důsledků. Co to může udělat v míru? Co za války?
Nejde jen o nechtěné důsledky. Na základě nových objevů se objevily
možnosti kontrolovat lidi, ovládat je a manipulovat s nimi v míře nikdy
nemyslitelné. Poznání, které slibovalo člověku svobodu, hrozí, že jí bude
definitivně zbaven.
S iluzemi o člověku od přírody dobrém a vychovatelném, který je jen
okolnostmi doháněn k zlému, to nedopadlo lépe než s předcházejícími.
Nový člověk nové společnosti, který zdobil výklady o morálce zítřka, tiše
zmizel ze scény. Rostoucí projevy agresivity, cynismu a lhostejnosti jsou
problémem všude na světě.
Na místo rozmachu nadějí nastoupila kocovina. Základním pocitem
je strach - strach z války, z vody, kterou piješ, z pokrmu, který dáváš dětem, vzduchu, který musíš dýchat, ze souseda, že tě udá, z kolegy, že tě
vytlačí z místa, strach z bílých, černých, žlutých, barevných, strach z Rusů, komunistů, imperialistů, revanšistů, z těch, co mají hlad, a z těch, co
mají zbraně. Kdysi psal člověk i ve vězení Utopii. Dnes píše horory.
V této situaci člověk znovu hledá útočiště v náboženství a církevním
společenství. Je to tím snadnější, že i církev se poučila z náporu kritiky,
jíž musela čelit. Zjistila, že ztráty a porážky, které utrpěla, mohou být ve
svých důsledcích cennější než hodnota pozic, které musela vyklidit. Urazila značný kus cesty od Syllabu k aggiornamentu, od vatikánských vězňů k létajícím papežům.
Zvlášť od nástupu Jana XXIII. se datuje výrazné oživení činností kurie a celé katolické církve a následkem toho i oživení zájmu celosvětové
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veřejnosti o aktivity katolicismu. Nezvyklé, někdy překvapující iniciativy se týkají jak vnitrocírkevních záležitostí, ekumenických snah uvnitř
křesťanství a navazování kontaktů s mimokřesťanskými náboženskými
společenstvími, tak nebývalé angažovanosti církve v oblasti profánního
dění. Církev se snaží vystupovat v roli obhájce, kritika, inspirátora, eventuelně i prostředníka, aniž by vstupovala do politiky tradičními politickými prostředky. Prohlašuje, že sama politický program nemá, nespojuje se s žádnou politickou organizací, nechce zasahovat do světské vlády, vyhrazuje si však právo vyslovovat se k morálním otázkám politiky.
Je to ideální a prakticky nezranitelná pozice. Umožňuje jí zaujímat stanoviska, aniž by přejímala odpovědnost, vytyčovat cíle, aniž by na sebe
brala povinnost prokázat jejich realizovatelnost. Každá existující moc se
vůči ní dostává do nezáviděníhodné pozice, kdy upachtěná praxe je měřena ideálním nárokem.
V oblasti kultury se církev snaží neporučníkovat to, čemu nerozumí,
je vyčkávavě tolerantní vůči yědeckému výzkumu, pokouší se absorbovat jeho výsledky. Zvláště přírodovědcům nebrání, aby zkoumali skutečnost bez předpokladu Boha. Značnou opatrnost projevuje i ve vztahu ke
společenským vědám - vyhýbá se konfliktům, kde jí nejdou »přímo na
tělo«.
Byl by hluboký omyl považovat nové rysy za rozchod s minulostí.
Něco podobného je v církevním organismu nemyslitelné. Jde o rozdíl v
přístupu, ne v charakteru. Vůle a schopnost přizpůsobit se modernímu
světu má přesný smysl a meze a je pouze cestou k tomu, aby svět byl přizpůsoben církvi, jejímu učení. Chápat aggiornamento jinak by bylo naivitou ze strany jedněch a herezí ze strany druhých.
Atmosféra u nás nese všechny známé znaky marasmu, skepse, bezvýchodnosti a apatie. Nejenže naše země nebyla všeobecné krize ušetřena,
ale v mnohém směru je deziluze hlubší, protože naděje byly vypjatější a
spád od opojení k rozčarování příliš rychlý a prudký. Připomeneme-li si
euforii z doby osvobození (kterou mimochodem v této všeobecnosti a
síle nemohla prožít žádná z nových socialistických zemí s výjimkou Jugoslávie), je jasné, že dříve nebo později byly drasticky rozbíjeny představy o budoucnosti - ať již byly jakkoliv rozdílné - všem složkám obyvatelstva. Rok 1948, procesy a léta padesátá a konečně srpen 1968 jsou
nejmarkantnější rozcestí, kdy další a další bloky lidí ztrácely půdu pod
nohama ä iluze o blízké uskutečnitelnosti »nového a lepšího« světa. Nově nastupující generace se již nepodílely na nadějích, ale spoluprožívaly
jejich pád.
Současný stav společnosti a mezilidských vztahů v ní byl popsán jak
vědeckými, tak uměleckými prostředky a není třeba nosit dříví do lesa. V
dané souvislosti se chci zmínit o jediném aspektu, o tom, jak současná
podoba teorie a praxe označovaná jako marxleninismus otupuje u lidí
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intelektuální ostražitost a navyká na typ myšlení vlastní náboženství.
Značný díl toho, co na náboženství kritizujeme jako nepřijatelné,
současně sami lidem vnucujeme, navíc v pokleslé až zkarikované podobě. Vyžadujeme, aby předstírali, že věří tvrzením, jež evidentně odporují
rozumu i každodenní zkušenosti, nutíme je vyjadřovat se k věcem, o
nichž jim zablokujeme informace. Oslovujeme je mrtvým liturgickým jazykem, který sice v sobě nese poselství, ale jiné, než o kterém zdánlivě
vypovídá. Proměnili jsme ve formální rituál celý veřejný a politický život, počínaje schůzemi přes sjezdy, První máje, velká výročí až k volbám.
Účast na obřadech dává jedněm vysvědčení loajálnosti, druhým uspokojení, jak vše klape. Obdařili jsme instituce všemi ideálními atributy, které
jsou obsaženy v jejich ideologickém pojmu, a toto zbožnění hravě překlenulo rozdíl mezi církví viditelnou a neviditelnou. Neomylnost sice
není uzákoněna, nicméně se všeobecně přiznává představitelům k doživotnímu držení. Je-li pravda dočasná, souhrn základních tabu je trvalý a
vešel do povědomí i podvědomí všech. Výčet hlavních i vedlejších titulů
vedoucích osobností, uváděný s důkladností hodnou Domu stařičkého
mocnáře hlásá, že jejich nositel není nic, hierarchie všechno. Opršelé
transparenty a agitační poutače jsou divná Boží muka našich silnic;
statuí je méně - snad proto, že výrobní termín by mohl přesáhnout dobu
uctívání zobrazovaných. Vedeme oficiálně přísnou hranici mezi neuvěřitelnostmi, na něž věříme my, a neuvěřitelnostmi, v něž věří církev ale tato hranice nemusí být každému tak jasná jako profesionálním ideologům.
Degradace vědy na oblast činnosti řízenou zvenčí a podrobenou jiným kritériím, než jsou její vlastní, způsobila, že řada oborů zpIanSIa, v
jiných bylo bádání prakticky umrtveno. Objevil se i jiný paradoxní důsledek. Zahanbující zkušenosti s oficiálním odsouzením řady objevů a
celých vědních disciplín vyvolaly trapnou nejistotu před další blamáží.
Stalo se problematickým i to nejzákladnější - co vůbec může a co nemůže být předmětem vědeckého zkoumání. Honíme sněžné muže, fotografujeme létající talíře, vyhlížíme návštěvy mimozemšťanů a hledáme stopy jejich pobytů, dumáme nad parapsychologií - a to jsou ještě ty nejsolidnější výlety do světa otazníků. Náchylnost k obskurním myšlenkám a
praktikám je šokující. I za našimi encyklopedisty stojí ironický stín hraběte Cagliostra.
Vyhlášení marxismu-leninismu za státní ideologii a z toho vyplývající
zatlačování náboženství u nás působí dvojznačně. Navenek dosáhlo velkých úspěchů. Z církví odešli všichni, kteří se k nim hlásili ze společenských důvodů - že se tak slušelo, že to dělali jiní, že tím demonstrovali
svoji loajalitu k uznávaným hodnotám. Jinými slovy, dezertovali lidé,
kteří setrvávali v církvích z jiných než náboženských důvodů. Postupně
odpadli i takoví, jejichž víra byla mělká a neobstála bez opory obecného
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souhlasu a tím spíše v situaci, kdy se její vnější projev střetával s nevůlí autorit (2).
Církevní zvyklosti, slavnosti a obřady byly vytlačeny z veřejného života a stáhly se do zdí kostelů a modliteben. Církve - včetně katolické staly se církvemi diaspory. Pro katolickou církev, přivyklou roli církve
kdysi státní a tradičně církve lidové, bylo obtížné přeorientovat se do nového postavení, které vyžaduje zcela jiný typ kontaktů a činnosti. (Nekatolické církve nebyly situací zaskočeny do té míry, diaspora byla pro ně
zažitou praxí.) Její situace byia navíc komplikována narušením organizační struktury, když byla znemožněna činnost řeholí a řady ordinářů.
Na druhé straně to vše otevřelo prostor pro osobní iniciativy, nekonvenční a vynalézavé způsoby práce.
Církve ve společnosti reálného socialismu jsou nenormální a nenormalizovatelný útvar (3), ale přitom útvar naprosto legální. Jsou zbaveny
sebemenšího podílu na moci, ba ani ve vlastních řadách nemají mocenské prostředky, jak vynutit uposlechnutí příkazu, který není přijat dobrovolně. Soudržnost, vnitřní disciplína a závaznost víry může být založena výhradně na autoritě. V této slabosti je síla a výjimečnost. Prakticky
se nemohou projevit žádné odpuzující vlastnosti, jichž ani ony nejsou
ušetřeny. Na temném pozadí vystupují církve jako čisté a svědčící, nepoznamenané posluhováním. Jejich učení a způsob života je absolutně
jiný, než co se vnucuje. Ukazují východisko a naději tam, kde je jiní nevidí. To jsou právě vlastnosti, které přitahují lidi znechucené bezobsažností a bezperspektivností života kolem. Věřící nemusí nikoho slovy ujišťovat o opravdovosti svého přesvědčení a nezištnosti své angažovanosti
- vystupovat jako křesťan není, jak známo, cesta ke kariéře. Styk s nimi
dává pocit společenství ušlechtilých lidí a určité vlastní pozitivní výlučnosti. Vzájemná pomoc a opora, přátelské zázemí, které jediné v atomizované společnosti supluje chybějící vazby, jsou v církevních společenstvích navíc umocňovány metafyzickým aspektem - potkáváním Boha v bližním.
Přitažlivost náboženství a církevního společenství má tudíž naprosto jednoznačně příčiny uvnitř naší společnosti.
Odmítáme-li hledat »viníka« v ideologickém náporu zvenčí, neznamená to, že současná podoba a politika církevních center v zahraničí
stejně jako aktivita církví v jiných zemích nehrají roli. Markantní je to
zvláště u katolíků. Novum je, že Vatikán po zvolení polského papeže nejenže pracuje s perfektní znalostí problémů socialistických zemí, ale přímo z
(2) Bylo by ovšem hrubým zkreslením 'domnívat se, že všichni nebo většina z těch, kdo se rozešli s náboženstvím, to učinili z oporlunních důvodů. S jejich rozhodnutím ovšem nemají
výnosy a usnesení nic společného.
(3) Nejsou součástí NF, n tím se stávají cizím prvkem v struktuře společnosti. Vyplývá to zjejich nejvhistnčjší podstaty: nemohou ani formálně uznávat vedouci úlohu strany a také
strana nemůže lakové uznání uplatňovat.
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nich vychází. Dá se říci, že je dokonce absolutizuje, přenáší i do jiných
oblastí, kde je sociálně politická situace diametrálně odlišná. (Tvrdost
polského katolicismu je těžko stravitelná v západních zemích, odpor
proti teologii osvobození a politické angažovanosti kněží v Latinské
Americe může vést k zbytečnému opakování střetu ...)
Současný papež zná perfektně politiku komunistických stran a
státních orgánů socialistických zemí zevnitř, zná smysl zakódovaných
frází, zná omezující, dokonce určující smysl zdánlivě bezobsažných »dodatkových« slov a nepolapitelných praktik, které jinak přehlédne každý,
kdo s nimi neměl každodenně co do činění. Dotázán, jaká bude jeho politika vůči socialistickým zemím, odpověděl, že nikoliv naivní. Je to přesná charakteristika a je to tvrdá charakteristika.
V jaké míře se může církev uplatnit i v zemi, která je řízena komunistickou stranou a v níž jsou umístěny sovětské jednotky, ukazuje Polsko.
Je to krajní případ, kde se spolu s tradičním mimořádným vlivem katolicismu uplatnila i řada dalších skutečností, jež jinde v té intenzitě nemají
obdoby. Je snadné nakupit řadu argumentů, že jsme na tom »lépe« a
proč se to »u nás nemůže stát« . Užitečnější je vzít v plném významu na
vědomí ten fakt, že v této části světa se církvi podařilo něco naprosto
neuvěřitelného - politicko-ideové salto mortale: vystupuje jako zastánce
lidských práv, strážce národní identity a integrity, obhájce zájmů dělníků a chudých rolníků. Nejen vystupuje, ale je tak také přijímána.
Boj za svobodu, za práva člověka a občana, boj za sociální spravedlnost proti ovládání a vykořisťování jedné třídy dr uhou v žádném případě
není tradiční doménou církevních snah. Jeho legitimní původ a prameny
jsou na opačném pólu evropského myšlenkového vývoje, v racionalistické
tradici vedoucí od renesance a osvícenství k marxismu. Tímto konstatováním nechceme tvrdit, že by se tyto myšlenky musely dostávat do rozporu s autentickým křesťanstvím, že by nemohly být vyvozovány také z
něho. (Kdyby tornu tak bylo,, dialog mezi marxisty a křesťany by byl nemožný.) Není nic hrozivého a alarmujícího na tom, že se křesťané pro
tyto ideje angažují - naopak. Hrozivé a alarmující je, že se mohou stát
zastánci dělnických a rolnických zájmů vůči vládě socialistického státu.
Kam jsme to došli, když katolická církev bojuje za svobodu slova a proti
cenzuře nařizované marxisty, za právo dělníků sdružovat se v odborech,
k nimž mají důvěru? To je memento moři, to by nebylo možné, kdybychom se nezpronevěřili výchozím ideálům vlastního hnutí. Význam náboženství a církve v Polsku výrazně posílil sebevědomí katolíků také v jiných zemích a vzbudil respekt i mimo kruhy věřících. Opět je však třeba
vidět, že to nejsou specificky náboženské hodnoty polského katolicismu,
které imponují, ale postoje k lidským a společenským problémům.
Jsme svědky toho, že v posledních letech roste u našich vládnoucích
kruhů alergie vůči církvi, že je znervózňuje růst aktivity věřících. Reagují
na ni silnějším tlakem, množí se trestní sankce za jednání, které je v
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ostatních zemích pokládáno za nezávadné. Československo, které mělo
ze všech socialistických zemí nejlepší předpoklady najít uspokojivý model vztahů socialistického státu k věřícím a církvím, se tak stává vše zostuzující zkamenělinou. Výsledek takové politiky je v přímém protikladu
k záměru autorů. Šikanování a odsuzování věřících zostřuje pozornost
lidí k jejich snahám, zvyšuje jejich prestiž. To je další, nikoliv bezvýznamný impuls pro růst zájmu o náboženství.
Jak zjevné, ad maiorem Dei gloriam jsme udělali dosti, více, než je
zdrávo.
Červen 1985

JOSEF SLAVNIK (*)
PROFESOR

KQLAKOVIČ

Tento medailon je věnován T. Kolakovičovi
ve vzpomínce na začátek jeho
pronásledo(nor. 8. záři
1906).
v ČSR před 40 lety (v lednu 1946) a k jeho osmdesátlnám
Většina iidi u nás, i katolíků,
dnes už nic neví o profesoru Kolakovičovi,
který neobyčejně silně poznamenal
poválečný vývoj církve v Československu.
Nezapomněli
však na
něho jeho blízcí z let 1943-1946.
Zde je jejich
svědectví.
vání

Příchod na Slovensko
ThDr. Tomislav Kolakovič, vlastním jménem Poglajen, se narodil 8.
září 1906 v Chorvatsku. Než se rozhodl, že bude knězem Tovaryšstva
Ježíšova, studoval filozofii, absolvoval též několik semestrů medicíny, působil jistý čas v nemocnici, kde získal klinickou praxi, kterou pak mohl
prakticky využít i ve své apoštolské činnosti. Po ukončení základního řádového studia filozofického a teologického pokračoval ve studiu křesťanské filozofie a sociologie na katolické univerzitě v Lovani v Belgii.
Na papežském Orientálním ústavu v Římě si doplnil vzdělání z oboru
východní teologie a liturgie. V Belgii se seznámil se zakladatelem křesťanského dělnického hnutí mládeže JOC (1) paterem Josefem Cardijnem, stal
(*) Pseudonym.
(1) JOC - Jeunesse ouvríěre chrětkmrte je hnulí Křesťanské dělnické mládeže založené v roce
1924 abbó Cardijnem v Belgii, odkud se rozšířilo do Francie (1926) a celého světa. Je typem
Katolické akce, jehož cílem je duchovní i hmotné povznesení dělnické mládeže a jejího
prostředí. Dělnická solidarita je postavena na křesťanském základě. Mladí dělnici se sdružují v šesti nž desetičlenných kroužcích neboli buňkách. Zabývqjí se otázkami naléhavými z hlediska sociálního, kulturního, mravního, náboženského. Podle hesla »Formation
par actlom formují se činností. Jejich další základní pravidlo »Vidět, soudit, jednat« je vede
k tomu, aby si všímali prostředí, ve kterém žijí, společně je hodnotili a hledali cestu k nápravě. Názor svého okolí na konkrétní problematiku zjišťují pomocí anket, jakéhosi průzkumu veřejného mínění. Vyspělejší členové kroužků - »průkopníci« - zakládají a vedou
další kroužky. Říká se, že dobrý jocistický kroužek nemá delší životnost než dva až tři roky,
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se jeho blízkým spolupracovníkem a všude, kde později působil, šířil moderní způsob apoštolátu, zejména mezi dělnickou a studentskou mládeží. Studoval a pracoval též v Paříži. Aby lépe pochopil mentalitu a problematiku dělníka a sžil se s jeho prostředím, stal se na čas dělníkem.
Po návratu do Jugoslávie působil na řádových jezuitských učilištích
v Záhřebu a Sarajevu jako profesor filozofie a křesťanské sociologie. Zároveň se věnoval dělnické mládeži, seznámil ji s jocismem, vydával pro
ni časopis. Založil též kulturně náboženskou revui, v níž zaujímal často
velmi kritické stanovisko k současným náboženským a společenským
problémům. Polemizoval s moderními sociálními bludy, liberalismem,
nacismem a marxismem. Tehdy v něm dozrálo i odhodlání zaměřit svůj
další život na rechristianizaci Ruska. Jeho řádoví představení, od nichž
žádal volnější ruku, neměli pochopení, zdálo se jim, a právem, že je to
věc politicky příliš choulostivá a nebezpečná, a doporučili mu,, aby z řádu vystoupil. Nebylo to lehké rozhodování, nicméně nebylo jiného východiska. S odhodláním, že i nadále bude žít podle svých řeholních slibů,
zejména slibu zvláštní poslušnosti papeži, odebral se do Říma, kde ho
pater Leiber, papežův poradce a z dřívějška Kolakovičův známý, uvedl k
Piu XII. Kolakovič seznámil papeže s plánem dostat se při vhodné příležitosti do Sovětského svazu, navázat tam kontakty s rozhodujícími sovětskými činiteli, zjistit možnosti náboženského působení, eventuálně i
možnost navázat diplomatické styky mezi Vatikánem a Moskvou. Pius
XII, ho vyslechl pozorně, nestavěl se odmítavě k jeho iniciativě, jen ho
žádal, aby v případě, že se mu podaří, co zamýšlí, jednal jako soukromá
osoba a ne jako vatikánský zmocněnec.
Za války byla v Chorvatském státě, zřízeném po rozpadu Jugoslávie v
roce 1941 z milosti Němců, trvale napjatá politická situace. I Kolakovič
měl pro svou pastorační a publicistickou činnost nepříjemnosti s úřady a
začalo mu hrozit nebezpečí, že ho zatkne gestapo. Viděl v tom prozřetelnostní pokyn. Rozhodl se emigrovat na Slovensko, které se mu zdálo být
vhodným odrazištěm k jeho »ruským« plánům. Byla tam relativně největší svoboda ze všech zemí okupované Evropy, Slováci nebyli zatíženi
historickým protiruským antagonismem jako například Poláci. Doufal
zde najít pochopení i spolupracovníky a konečně předpokládal, že sem
se brzy přiblíží východní fronta a s ní i možnost navázat první kontakty s
východními Slovany.
Na Slovensko přišel začátkem podzimu 1943. Ani jeho nejbližší
dlouho nevěděli, že jeho pravé příjmení je Poglajen. Kolakovič je jméno
než se všichni jeho členové stanou průkopníky schopnými vést kamarády v nové vytvořených kroužcích. Jednotlivé kroužky spolupracují na úrovni podniku, města, celonárodní,
též mezinárodní a podnikají spole&né akce k obrodě svého prostředí na úrovni všeobecně
lidské a křesťanské. Po vzoru I O C vzniklo podobné hnutí studentské JEC (Jeunesse
étudiante chrětienne - Křesťanská studentská mládež) a rolnické J A C {Jeunesse
agriculture
chrětienne - Křesťanská rolnická mládež),
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po matce, které přijal, aby zahladil stopy z Chorvatska. Zpočátku bydlel
v bratislavském jezuitském klášteře. Zde přijímal návštěvy a získával
první spolupracovníky, především z řad vysokoškolské mládeže, mladé
inteligence a kněží. Když kolem něj začalo být v klášteře příliš mnoho
ruchu, přestěhoval se na doporučení provinciála Jurovského do ústředí
Sdružení katolické mládeže. Tam tehdy sídlila i redakce Katolických novin a početné návštěvy nebyly tak nápadné.
Rok, dva, než přišel Kolakovič na Slovensko, bylo možné pozorovat,
že slovenský katolicismus prožívá jakýsi obrodný nepokoj. Jednotlivci i
celé skupiny současně, na různých místech a nezávisle na sobě si uvědomovali, že tradiční a formální katolicismus je nedostatečný a prázdný.
Vadilo, že určitá část duchovenstva příliš spojovala náboženství s politikou, odmítaly se fašizující tendence Hlinkový gardy a stále víc tísnilo
spojenectví Slovenska s nacistickým Německem, jehož ideologie věřící
lidi urážela a odpuzovala. Působila i obava z hrozícího komunistického
nebezpečí Neurčitě a nejasně přicházeli mnozí k poznání, že mu může
čelit jen opravdové, hluboce prožité křesťanství. Hledaly se proto cesty a
někteří je nalézali,
V posledních letech první republiky a na začátku Slovenské republiky bylo slovenské katolické vysokoškolské studentstvo silně zpolitizováno. Činnost v Ústředí slovenského katolického studentstva se stala
odrazovým můstkem pro politickou kariéru v Hlinkově slovenské Fudové straně. Začátkem čtyřicátých let uspořádala Hlinková mládež zájezd
vybraných studentských funkcionářů do Itálie, aby se tam seznámili s
fašistickým mládežnickým hnutím. Účastníci zájezdu byli otřeseni tím,
co tam viděli, a pochopili, že fašismus je s jejich křesťanskými ideály neslučitelný. Téměř bezprostřední reakcí na tuto zkušenost bylo založení
výběrového náboženského kroužku s názvem Frassati, což bylo jméno
italského vysokoškoláka, který zemřel v pověsti svatosti. Vedoucím
kroužku se stal duchovní správce katolické vysokoškolské koleje Svoradov (dnešní zestátněná kolej Mirka Nešpora) pater Hutyra, lazarista.
Členové kroužku usilovali o osobnostní růst, o prohloubení svého náboženského života i náboženského a filozofického vzdělání, aby mohli
čelit ideologiím odporujícím duchu evangelia. Stejným způsobem měli
členové kroužku působit apoštolsky na své okolí i v existujících organizacích. Tak se i clo Ústředí slovenského katolického studentstva dostala
nová generace funkcionářů s jasným katolickým programem. Snažili se
odpolitizovat činnost katolického studentstva a vytvořit v Ústředí základnu pro Katolickou akci mladé slovenské inteligence. Velkou zásluhu na tom, že se to podařilo, měli nový předseda Ústředí, medik Vladimír
Stercula, a vedoucí ženské sekce Ústředí Mária Pecíková, profesorka
matematiky na dívčím gymnáziu v Bratislavě.
Právě na tyto lidi kolem Ústředí slovenského katolického
studentstva a kroužku Frassati byl profesor upozorněn hned po svém příchodu
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na Slovensko. Byl to neobyčejně šťastný start. Souznění myslí a srdcí bylo okamžité. Sotva mohl doufat, že najde tak připravenou a úrodnou půdu. Kolakovič si k sobě zval nové přátele jednotlivě i po skupinách. Ptal
se jich a poslouchal. Mluvil o jocismu a nových proudech soudobého evropského katolicismu. Kladli otázky, trpělivě odpovídal. Měl neobyčejný
dar, tak vzácný u zpovědníků a duchovních vůdců: nikdy neprosazoval
sebe, svou cestu, svou spiritualitu. Vedl taktně každého tak, aby poznával sama sebe, aby pochopil vlastní originalitu, duchovní potencí, svou
vlastní, jedinečnou a neopakovatelnou cestu ke Kristu, Ve styku s »panem profesorem« (mezi sebou ho jeho přátelé důvěrně nazývali též Vládo pro jeho ruské zaměření) se každý cítil svobodně, ztrácel své komplexy a získával důvěru v sebe. Jsou silné osobnosti, které jako by vás zavalily svou velikostí, Kolakovič naopak pozvedal. Jeho přístup k lidem,
to nebyl vrozený psychologický talent, byla to nelíčená úcta ke každému
člověku, stejně k univerzitnímu profesoru jako stenotypistce nebo dítěti,
a to se pozná.
Jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, MUDr. Silvester Krčméry
ho charakterizuje takto: »Kouzlo jeho osobnosti spočívalo především v
jeho všestrannosti. Jako člověk byl citlivý, ohleduplný k lidem, odvážný,
důsledný. Nikdy se například nespokojil s povšechnými informacemi o
něčem důležitém; jakmile se naskytla příležitost, zašel tam nebo se rozjel, i kdyby to mělo být válečné území. Tak se vypravil do Ruska, tak navštívil později Čínu. V malém i ve velkém, i za cenu nasazení vlastního
života, chtěl se osobně přesvědčit, jaká je konkrétní situace, co by se dalo
dělat, jak účinně zasáhnout, pomoci lidem, kteří se ocitli v tělesné, morální nebo duchovní nouzi. Byl neobyčejně erudován v mnoha oborech,
Hloubku jeho vzdělání mohu posoudit v oblasti medicíny jak teoretické,
tak praktické. Myslím, že jsem od nikoho neslyšel zasvěcenější výklad o
potratu, včetně vysoce odborné gynekologické problematiky s tím související, než od něho. Praktickou znalost medicíny měl možnost osvědčit v
horách za slovenského povstání. Podstatným rysem jeho osobnosti byla
zbožnost. Pokud jste ho viděli modlit se, rozjímat nebo sloužit mši svatou, měli jste dojem, že je mimo prostor, že nevnímá okolí, tak byl soustředěn. Zbožností bylo poznamenáno vše, co dělal, každý styk s člověkem, i když šlo o zcela profánní věci. Myšlenkou, která prostupovala celý jeho život, byla idea Krista Krále vyjádřená slovy: Omnia instaurare in
Christo - Obnovit vše v Kristu. Jeho zbožnost byla praktická, vždy vyúsťovala do praktického apoštolátu, kde, komu, kdy a jak pomoci.«
Kolakovič vedl své přátele k uskutečňování autentického křesťanství,
k následování Krista, k totálnímu, jak rád říkal, odevzdání do služeb Kristu v zájmu rechristianizace světa. Křesťan, chce-li být hoden toho jména, se nemůže uzavřít do svého měšťáckého soukromí a pohodlí, musí
cítit odpovědnost za vše, co se kolem něho děje, přivádět do svého odkřesťanštěného prostředí opět Krista. Proti osobnímu sobectví, rasové
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či třídní nenávisti je třeba trpělivě vnášet pravdu, sociální spravedlnost,
úctu a lásku ke každému člověku, údu Kristova mystického těla. Spolu s
Kristem musíme stát na straně slabých, utiskovaných, pronásledovaných, hájit právo každého člověka na plný rozvoj jeho osobnosti po
stránce materiální, citové, rozumové a duchovní, směřující svou přirozeností k Bohu, našemu cílí.
Spiritualita a apoštolát
Profesor jako by anticipoval koncil. Zdůrazňoval princip kolegiality
v církvi, kterou viděl ve spolupráci biskupů, kněží, řehoiníků, řeholnic i
laiků povolaných ke všeobecnému kněžství křtem a biřmováním. Zdůrazňoval, že pravá Katolická akce nejsou spolky ani organizace, ale živá
křesťanská společenství pomáhající každému jednotlivci k osobnostnímu růstu a utvářejícího tak, aby mohl příkladem, slovem i činem apoštolovat ve svém prostředí.
Jsme povinní dát všechny své síly a schopnosti do služeb Kristových,
říkával. V nás pracuje Kristova energie. To tělo, které zemřelo, nezůstalo
v hrobě, ale vzkříšené žije v nás. Fyziologicky, biologicky a psychologicky se eucharistie vlévá do nás.
Eucharistie byla ústředním bodem Kolakovičova působení. Jeho zásluhou byly v Bratislavě zavedeny pravidelné akademické bohoslužby
(vedl je profesor Starého zákona na bohoslovecké fakultě ThDr. Jozef
Búda) a recitované mše svaté. To byío na Slovensku něco zcela nového.
Ordinarium se ovšem recitovalo latinsky, jinak to tehdy nebylo možné,
ale všechna propria četli lektoři - to byla také novinka - slovensky. To
vše přispívalo k chápání mešní liturgie a lásce k ní. Mnohým lidem se
denní svaté přijímání stalo samozřejmostí.
K jeho spiritualitě patřila úcta k Duchu svatému. Na jaře čtyřiačtyřicátého vykonal s kruhem svých nejbližších novénu k Duchu svatému. V
úvodní homilii řekl: »Duch svatý je jednou z ústředních skutečností našeho vnitřního života, hlavním principem vtělení do Krista, životním
principem nás, údů Kristova mystického těla. V této životní souvislosti
musíme vždy více a více poznávat Ducha svatého, jeho úlohu v církvi a v
člověčenství, jeho úlohu v našem osobním životě, aby pro nás nebyl jako
pro Efezany neznámým bohem, ale sladkým hostem naší duše - živým pramenem, ohněm, láskou a duchovním pomazáním, jak říká liturgie« (2).
Výrazná byla Kolakovičova spiritualita mariánská. Zúčastněným
utkvěla v paměti jeho Meditace májová, kterou pronesl v květnu 1944 na
pouti do Mariánky poblíž Bratislavy. Citujeme z ní: »Svým vnitřním životem je Maria nejčistším květem kosmu, jedinečnou reprezentantkou
lidstva, která sama nikdy nevybočila z cesty, která v hlubině své duše byla
(2) Mcilitůcia o Duchu svälom. Dncšný člověk a Kristovo kráfovstvo. Poznámky z prednášok
duchovných cvičeni (hektografované), Bratislava, asi 1945, vydavatel neuveden.
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vždy spojena s Absolutním, Věčným, s Pramenem všeho života, Podstatou a plností veškeré lásky ... Moderní člověk žije svému vnějšku bez
intenzivního kontaktu s hloubkou sebe samého, jež je celým svým bytím
usměrněna na nekonečného Boha. Protože člověk není spojen s nejhlubší skutečností v sobě, s nekonečností, s Bohem, proto je tak nejistý,
prázdný, pln nervozity a nervní uspěchanosti, s níž se chce ne naplnit,
ale rozptýlit. Proto je nespokojen, stále vzrušen, ne však radostně. Proto
je oddán všem odstředivým silám, které ho ničí. Z toho hlediska je Maria
nejaktuálnějším příkladem pro moderního člověka: Ukazuje mu cestu
do nitra, jak odkrýt sebe, jak odkrýt Boha v sobě a mít tak natrvalo zajištěn vnitřní smysl, absolutní jistotu, nenarušitelný pokoj a hlubokou lidskou radost« (3).
Okruh lidí kolem Kolakoviče narůstal. Pod jeho vlivem vznikaly po
celé Bratislavě na fakultách, v kolejích, na středních školách, úřadech,
nemocnících kroužky Katolické akce. Nejvýznamnější z kroužků, jenž
tvořil jádro spolupracovníků pana profesora, si dal název Rodina. Sotva
mohlo něco lépe vyjádřit vztahy přátelství a opravdového duchovního
společenství než tento název. Rodina byla zároveň jakýmsi štábem inspirujícím a koordinujícím činnost kroužků Katolické akce v Bratislavě,
později po celém Slovensku. Nebyla to organizace ani spolek, spíše to
byl živý organismus lidí s dobrou vůlí žít křesťansky a odhodlaných dát
se i při zaměstnání a péči o vlastní rodinu zcela do služeb apoštolátu.
Zdaleka to nebylo společenství už hotových křesťanských osobností, ale
všichni měli upřímnou snahu se jimi stát. Od členů Rodiny se vyžadovala samostatnost v myšlení i rozhodování. Podle svého zaměření a schopností byli od samého začátku pověřováni různými úkoly v praktickém
apoštolátě. Kolakovič byl na své spolupracovníky náročný. Uplatňoval
na nich jednu ze základních zásad jocistického hnutí - Formation par
action - což znamená, že člověk se formuje činností. Úkoly bývaly různé,
ale vždy konkrétní: služba při liturgii, péče o nemocného, útěcha zarmouceného, sociální výpomoc, založení nového kroužku Katolické akce, organizování kursu přednášek z křesťanské sociologie, o jocistickém
hnutí, o sexuální problematice atd.
Bratislava byla tehdy jediným vysokoškolským městem na Slovensku, a tak členové Rodiny pocházeli ze všech koutů Slovenska. Kolakovič s nimi zajížděl do jejich domovů a navazoval tak nové kontakty po
celém Slovensku s kněžími i laiky. Rodina přestala být pouze bratislavskou záležitostí a stala se kvasem náboženského života ve všech důležitějších náboženských a kulturních centrech Slovenska. Kolakovič sám
získal už po krátkém pobytu na Slovensku lepší přehled o tamní náboženské, kulturní, sociální i politické situaci, než měli někteří biskupové či
(3) Meditácia
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ministři. Pomáhalo mu to promýšlet koncepci apoštolátu jak pro současnost, tak pro příští časy, jak se o tom ještě zmíníme.
Sociální složení Rodiny bylo rozmanité; univerzitní profesoři, docenti a asistenti fakult, vysokoškoláci, lékaři, právníci, též matky rodin,
dělníci, rolníci, voják z povolání atd. Převahu měla mladá inteligence, ta
se nejvíc dokázala nadchnout pro netradiční živé křesťanství a tehdy
moderní formy apoštolátu. Významnou složku Rodiny tvořili kněží a řeholníci. I oni patřili většinou k mladší a střední kněžské generaci, která
chápala, že laici nejsou v církvi k mlčení a mentorování, ale ke spolupráci v apoštoláte. Jakýmisi čestnými členy Rodiny, kteří se zúčastňovali i
některých jejích akcí, byl banskobystrický biskup Škrábik a prešovský
řeckokatolický biskup Gojdič. K spišskému biskupovi Vojtaššákovi měl
Kolakovič dost dlouho odstup. Zásadně se totiž vyhýbal lidem politicky
angažovaným, zejména pokud měl podezření, že sympatizují s nacistickým Německem, To ovšem nepřicházelo u Vojtaššáka v úvahu, ale
asi mu na něm vadilo jeho členství ve Státní radě. Teprve později, když
poznal, že pan biskup není politikem přednostně a že je pravým pastýřem svěřené diecéze, že do politiky zasahoval jen prostředečně v zájmu
církve a obecného blaha, jako například v případě zastavení židovských
transportů ze Slovenska do Říše, se s ním sblížil a získal jeho důvěru.
Zpočátku měl profesor ve styku s lidmi jazykové potíže a musel se
domlouvat německy nebo francouzsky, často pomocí ne příliš zdatných
překladatelů. Po dvou nebo třech měsících začal už mluvit slovensky;
kde bylo třeba, pomáhal si ruštinou, chorvatštinou nebo i jiným jazykem.
O veselí a smích nebyla při tom nouze. Nacvičovala se například recitovaná mše. Naléhal, aby vše bylo v jednom rytmu, v jednom tóně. Najednou se zaposlouchal a pronesl krásnou všeslovanskou větu: »Kdo to zděs
basíra?«, a každý rozuměl, že někdo příliš basuje.
Po přípravném období převážně individuálního apoštolátu uspořádal pro členy Rodiny a jimi vedených kroužků filozofický kurs. Jeho výklady byly netradiční, i když bylo znát, že má klasické tomistické vzdělání. Opíral se o novodobé křesťanské filozofy Maréchala, Maritaina,
Blonclela, Mouniera i Rusy Vladimíra Solovjova, Berďajeva, Sorokina.
Seznamoval své posluchače i s jinými filozofickými směry, zejména s
marxismem. Doporučoval seznámit se s komunistickou ideologií a
opatrně vážit, co je v ní dobré a co nelze přijmout. Na jeho popud vyšla
pak po válce v slovenském překladu Berďajevova Pravda a lež komunismu, V padesátých letech tuto knihu zabavovali při domovních prohlídkách a předkládali soudu jako doličný předmět.
Filozofický kurs skončil a následoval krátký kurs teologie pro laiky.
»Současné proudění v katolicismu,« řekl v jeho úvodu, »nás nutí odstranit nesprávný vžitý názor, že teologie je monopolem kléru. Tento názor
je zaviněn sterilitou duchovního života kléru i věřících. Již v prvních
dobách křesťanských měli laici své důležité místo v teologii... Budou-li
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laici studovat teologii, nastane intenzívní obnova křesťanského života a
zároveň christianizace povolání. Teologie je vtělení Boží pravdy do člověka, do povolání, do celé lidské společnosti. Toto vtělení není úplné,
jestliže není zcela realizováno v povoláních, a to vědeckou aplikací prostřednictvím laiků. Současná neúčast laiků v teologii způsobuje, že ve
vědecké teologii je mnoho mezer. Například manželství normují knězi,
kteří neznají jeho hloubku. Proto je nutné, aby problematiku manželství
a lásky zpracovávali samotní manželé a snoubenci. Tehdy budou traktáty o manželství duchovní a úplné Laici se musí zapojit do teologické
vědy, spolupracovat s klérem. Teologie pak oplodní povolání, neboť jim
dá principy. Naši lidé dostali jen základní katolickou výchovu, ale jak
uplatnit Krista v medicíně, diplomacii, advokacii, technice atd., to nevědí. V tom jsme zapadli do pohanského dualismu. V křesťanství neexistuje životní sféra, kterou bychom mohli oddělit od Kristova působení. Obnovu, revoluci světa je třeba začít studiem teologie« (4).
Po úvodních lekcích zaměřil profesor kurs převážně na asketickou
teologii. »Druhou příčinou nutnosti studia teologie jsou potřeby našeho
duchovního života. Naše asketická literatura byla příliš sentimentální.
Nevycházela z dogmatické skutečnosti, rozplývala se v podrobnostech,
druhořadé věci se pokládaly za prvořadé a podstatné - Kristus zůstal na
okraji. Celý náš život musí mít ústřední smysl, zaměřenost na Krista, ztotožnění s ním ... Bez duchovního života nemůžeme žít opravdově lidský
život. Duchovní život znamená vnitřní rozjímání o uspořádání a hodnotě všech věcí, o základní pravdě, o skutečnosti věcí, o nás samých a hlubokém smyslu všeho kolem nás. Člověk, který toto neví, který neumí
mluvit sám se sebou, nežije životem člověka, žije jen z dojmů a nálad, jen
z reakcí, žije živočišně, neboť nežije vnitřním životem, jenž je přebýváním v sobě samém. Bez vnitřního života nejsme si vědomi skutečnosti
Boží, jež je v nás - Boha, Trojice, Ducha. Křest dává člověku božský život, nejvyšší skutečnost vesmíru, a člověk ani neví, že je jejím nositelem.
Jak je to tragické a nelidské. Neodhalíme-li tuto skutečnost a neprožijeme-li ji, zůstane pro nás křesťanství jen souhrnem dogmat, Křesťanství
muselo zůstat chudým, nepřitažlivým, protože jsme Boží přítomnost, dynamiku, neprožili a nezmagnetizovali jsme jí jiné. Nechápali jsme ji vážně. Vnitřní život je nutný pro celý rozvoj našeho života, abychom se
přiblížili ke Kristu. Křesťanství není stojatou vodou, křesťanství je
pohyb, jde vpřed nebo stojí, rozvíjí se nebo vadne, záleží na naší spolupráci« (5).
Mimořádnou pozornost věnoval Kolakovič sociální problematice.
Středem jeho zájmu byli zejména dělníci a lidé odsunutí na okraj společnosti. Slovenské sociální nedostatky kritizoval o to přísněji, že se na Slovensku
(4) Teologický
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mnohé dělo v jménu katolicismu. Jeho sociální názory zněly v značně
konzervativním prostředí přiliš radikálně, až revolučně. Někteří, dokonce i kněží, ho považovali za rafinovaného komunistického agitátora.
Rozruch způsobil sociální průzkum, který provedl v doprovodu dvou
studentů v uličkách vykřičené čtvrti Vydrica v bratislavském podhradí,
dnes už zbouraném. Čtvrť byla obrazem materiální i morální bídy. Kolakovič rozmlouval s místními obyvateli, studenti pořídili fotografickou
dokumentaci. O výsledcích průzkumu, o všech nevyřešených sociálních
otázkách, jako je bytová nouze, podvýživa dětí, alkoholismus, prostituce, nevyhovující pracovní a mzdové podmínky atd. informoval pak
prostřednictvím vlivných katolických osobností členy vlády a parlamentu. Též na pravidelných nedělních schůzkách Rodiny o tom podal zprávu.
»Pro katolíky je velkou hanbou,« řekl studujícím techniky na duchovních cvičeních, »že mohlo vzniknout něco takového, jako je komunismus. Je naší hanbou, že do čela boje, který jsme měli vést my, se postavili jiní.
My musíme být průkopníky sociální spravedlnosti, protože jsme přesvědčeni, že každý člověk je druhý Kristus, má božskou hodnotu ... Každé tělo je
Kristovým tělem. Jak můžeme dovolit, aby Kristova hostie byla pohozena v
blátě nezdravého bytu, špinavého zařízení? Jak můžeme dovolit, aby se s tělem ničila duše člověka? Majetek je pouze prostředkem, jenž má vést k
duševnímu i tělesnému růstu člověka. Jestliže však majetek ničí člověka,
jestliže ničí a zatracuje hodnoty, které jediné jsou pravými hodnotami, pak
se musíme postavit proti němu ... Ne kapitál, ale lidé jsou pro nás nekonečnou hodnotou... Jestliže chápeme skutečnou důstojnost člověka, je nám jasné, že každá rodina musí mít všechna práva. Nemohou být privilegované rodiny. Vždyť každý člověk je údem mystického těla Kristova. Proto je křesťanství stálou revolucí. Nedovoluje zůstat stát v půl cestě. Pokud by však v
některém období zůstalo stát, Bůh je negativními hnutími přinutí, aby se
vrátilo ke skutečnosti Krista v lidech ...
My jdeme dál a důsledněji než komunismus a hlásáme vážnější revoluci
než on. Komunismus redukuje člověka jen na hmotu, nástroj. Spokojuje se s
tím, že dá člověku auto, rádio, technické vybavení. My se s tím nespokojujeme. My chceme člověka usměrněného na Nekonečno. Křesťanství je jedinou ochranou člověka, jedinou záchranou jeho důstojnosti. Všechny ostatní
směry jsou diktátorské, odmítají lidskou osobnost. Pius XII. zdůrazňuje suverenitu člověka. Vše má sloužit jeho osobnosti, vše ho má pozvedat k Bohu.
Kolektivismus právě tak jako individualismus jsou výstřelky, proto nemohou vyřešit problém člověka. Křesťanství hájí práva zbožštěné osoby člověka před kolektivem, ale zároveň upozorňuje na nutnost jejího začlenění do
společnosti ...« (6).
Stručné shrnutí sociologických názorů profesora Kolakoviče vyšlo v
útlé knížce Základné črty ludského poriadku, kterou vydala Katolická
(6) Technické
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akce spišského biskupství v roce 1947. V úvodu knížky čteme: »Člověk
je ústředním, konkrétním předmětem a smyslem sociálního řádu, proto
prvním požadavkem každého zdravého řádu je, aby byl lidský, to jest,
aby udržel v souladu a co nejvíce zdokonaloval to, co činí člověka člověkem, a všechny jeho podstatné sklony, schopnosti a činnosti lidské osobnosti spájel v nerozdílný celek. Jestliže některá sociální soustava podceňuje nebo dokonce popírá některou integrální složku lidského bytí nebo
života, nepřichází v úvahu při vážné výstavbě lidstva.«
Sociální názory Kolakoviče byly podrobovány kritice ze všech stran,
I my bychom s některými jeho názory dnes už sotva mohli bezvýhradně
souhlasit a leccos bychom asi měli za utopistické vize. Jeho výchozí
princip božské hodnoty člověka však má v křesťanské sociologii trvalou
platnost.
Celá profesorova činnost směřovala k duchovní obrodě člověka a
společnosti. K nejúčinnějším prostředkům duchovního vedení patřily
exercicie. První dával členům Rodiny v Rajeckých Teplicích v lednu
1944. Následovaly exercicie pro techniky, akademiky, kněze atd. Kněžských exercicií, které dával začátkem prázdnin 1944 v Bardejově, se zúčastnilo na třicet kněží z celého Slovenska v čele s biskupem Gojdičem z
Prešova. Následující citáty jsou autorizované poznámky z exercicií pro
akademiky:
»Nejtěžší je přemáhat sebe a být trpělivým se sebou samým. Je to největší hrdinství, jehož dosahujeme spojením s Bohem, který nikdy nekapituluje před našimi chybami, vždy nás obnovuje. Jen On nás naučí
přiblížit se k bližnímu, nezoufat nad ním. Jen v stálém styku s Bohem nalezneme sílu pro apoštolát.«
»Často nedůvěřujeme povzbuzujícím slovům Božím: Proste a bude
vám dáno (Mt 7, 7). Míváme nekřesťanskou, neteologickou představu,
že Bůh jednou provždy zařídil svět a že na něm už nic nemůže změnit...
Bůh počítá s každou naší modlitbou ... My vlastně můžeme modlitbou a
apoštolátem ztvárňovat dějiny.«
»Kristus byl vynikajícím znalcem duší. Jeho organizační zásady jsou
tyto: Vychovat elitu, úzký, malý kroužek lidí a jeho prostřednictvím působit na širší okruh a na masu. Věděl, že nestačí jen přinést myšlenku,
věděl, že každá myšlenka musí mít svou přípravu a své vtělení. Proto
poslal Jana Křtitele, aby ji připravil. Přípravou byly vlastně celé izraelské
dějiny. Kristus přistoupí nejprve k mase a mlčí, nic neříká. Pak si z ní vybere dva lidi - Jana a Ondřeje ... a celý den mluví jen s nimi samými. Byli
první buňkou. Jan přivedl Jakuba, Ondřej Petra ... To byl úzký kruh kolem Krista, Pak přibírá širší okruh učedníků - 72 mužů, na 15 až 20 žen a
dětí, kteří všude hlásali Krista a šířili jeho myšlenky , Tak Kristus vy užíval
všechna přátelství a příbuzenské vztahy jako řečiště pro proud vykoupení, který připravoval. Teprve pak přistoupil před masy osobně. Kázal
jim na hoře o blahoslavenstvích a masa byla nadšena ...«
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Pan profesor se nebál zařadit do svých exercicií a přednášek též otázky do té doby na Slovensku tabuizované jako například problematiku
pohlavního života. »Byli bychom směšní,« říkal, »kdybychom dnešní
mládeži falešně ukazovali křesťanskou čistotu ignorancí a nevědomostí,
kdybychom jí prezentovali křesťanství tak slabé, že nechce o sexualitě
nic vědět... Jako děti Boží musíme znát i tu část Božího stvoření, ve které
jsou nádherně zvýrazněny Boží dokonalosti... Studujeme-li anatomicky
složení genitálií, plodících částí muže a rodidel ženy, musíme obdivovat
jejich velkolepost a projevit úctu Božímu duchu věnujícímu tolik péče a
tolik tepla početí a rozvoji plodu. Bůh ví, že děloha přijme do sebe Boží
hodnotu, že cesta z hlubiny dělohy vede do hlubiny věčnosti, že nový
tvor, jenž po setkání semene s vajíčkem dostane duchovní princip, je od
prvního okamžiku zacílen na věčnost ... Jako Bůhr tvoří vše v lásce a z
lásky, tak začátek nového bytí má původ v lásce, v nejdůvěrnějším vzájemném dávání manželů ...
Nikdo není ochráněn před pohlavním pudem, nikdo mu neunikne.
Ovládnout jej je možné jen rozumnou upřímností. Musíme znát jeho
mechanismus, který jestliže se dá do pohybu, je jako lavina, kterou nikdo
nezastaví. Máme však možnost udržet tento pud v klidu, nezahrávat si s
ním, nevšímat si představ a hnutí, které vyvolává. Křesťanská čistota je
celostní, duševní... Nesmíme si však myslet,« uzavírá profesor rozjímání
o sexu, »že pohlavní problematika je jediným problémem. Hlavním problémem je Kristus a božský život. Proto ve výchově nesmíme zaměřovat
vše jen na čistotu. Výchova je správná tehdy, jestliže rozvíjí všechny lidské schopnosti.«
Předností Kolakovičových vystoupení, tedy i exercicií, bylo, že zaujímal stanovisko k aktuálním otázkám. Byl snad první člověk na Slovensku, který otevřeně mluvil o hrůzách nacistických koncentračních táborů, o plynových komorách, vyvražďování Židů, německých zvěrstvech
na východní frontě. »Málo myslíme,« řekl na exerciciích, z nichž citujeme, »na vnitřní tragédie a utrpení u podmaněných národů. Co všechno
vytrpěly od okupace. Masové koncentrační tábory, pohanské způsoby
mučení, živé hřbitovy. Kolik utrpení, ale zároveň kolik skvělého duchovního kapitálu! Je to velká očista lidstva ... V této tragédii dozrává
elita lidstva. Ve světě neexistuje jen vojenská aktivita, ve světě, ač neviditelně, pracuje i Boží aktivita, která připravuje obnovu světa« (7).
Válečné ohrožení
Uprostřed června dokončil Kolakovič kurs první pomoci pro vysokoškolské a středoškolské kroužky. Do tohoto kursu se nikomu nechtělo. Snad si profesor nemyslí, že Bratislava bude bombardována? Považoval to téměř za jisté. A skutečně, právě den po ukončení kursu došlo k
(7) Duchovné
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prvnímu bombardování Bratislavy. I Kolakovičův život byl bezprostředně ohrožen. Podáváme svědectví očitého svědka, MUDr. Silvestra
Kxčméryho, tehdy ještě medika:
»Pan profesor bydlel a převážně pracoval v budově Ústředí Sdružení
katolické mládeže na náměstí svatého Jakuba. V to tragické dopoledne
mi diktoval svůj znamenitý elaborát o potratech. Překládal jsem jej do
spisovné slovenštiny. V předsíni čekalo na rozmluvu s ním jako obvykle
několik lidí. Když jsme byli v nejlepším, zahoukaly sirény poplach, ale
nevěnovali jsme tomu pozornost. Najednou jsme slyšeli blížící se detonace, celá budova se začala třást, z oken vypadalo sklo, sypala se na nás
omítka. Podíval jsem se na profesora. Vteřinu nebo dvě seděl strnule,
soustředěný obličej,, pak vyskočil a hnal se po schodech do krytu, my za
ním. V tu chvíli jsem si vzpomněl, co nám říkal v kursu první pomoci:
Ocitnete-li se v smrtelném nebezpečí, pak ať pro vás v pwnfm
okamžiku
neexistuje nic než vy a Bůh. Bleskově vzbuďte dokonalou lítost a svěřte
duši Bohu. Ale od toho okamžiku už nepatříte sobě, ale těm, kdo budou
potřebovat vaši pomoc.
Zhaslo světlo, někde prasklo potrubí a krytem protékala voda. Lidé
propadli panice, jeden voják v návalu šílenství se svlékl donaha a vyběhl
ven. Profesor něco říkal, ale v té vřavě ho nebylo slyšet. Začal se modlit
růženec, vlastně jej křičel. Přidali jsme se k němu a po chvíli se modlil
celý kryt. Tato zkušenost modlitby se pak uplatňovala na mnoha místech
při dalším bombardování Bratislavy.
Po náletu jsme vyšli na náměstí. Sousední dům dostal přímý zásah a
celý se zřítil. Bomba spadla též do krytu vybudovaného jako příkop v
parčíku několik kroků od nás. Všichni tam byli mrtvi. Nálet byl namířen
na nedalekou rafinerii petroleje, zvanou Apolka. Celá byla v plamenech,
mračna dýmu zatemňovala oblohu. Utíkal jsem domů, profesor k Apolce.«
Když Kolakovič doběhl na místo, to víme od dalších svědků, byli tam
už požárníci a dav lidí, ale nikdo si netroufal vkročit do prostoru, kde vybuchovaly jedna za druhou cisterny s petrolejem, Kolakovič vykřikl: »Co
tady stojíte, vyražte tu bránu!« Když se k tomu nikdo neměl, vzal jednomu z hasičů přilbu, nasadil si ji na hlavu a začal udílet příkazy, jeho příklad strhl ostatní, vnikli do objektu, mezitím dorazily další požární jednotky a vojsko a začaly záchranné práce. Z hořících objektů vynášeli raněné, Kolakovič mohl plnit svůj vlastní, kněžský úkol. Vzal si štolu, nakláněl se k raněným a umírajícím, vzbuzoval s nimi lítost, dával rozhřešení, povzbuzoval. Podle úřední zprávy dosáhl počet obětí několika set
lidí. Časované bomby vybuchovaly ještě v noci, požár se podařilo uhasit
teprve po několika dnech. Příští den přinesl denní tisk zprávu, že neznámý kněz se hrdinsky zúčastnil záchranných prací.
Bombardování Bratislavy probudilo i nejnaivnější snílky, domnívající se, že Slovensko zůstane nějakým zázrakem ušetřeno válečných
hrůz. Ačkoli se Kolakovič vyhýbal přímým politickým akcím, měl dobrý,
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velmi střízlivý názor na vnitřní i světovou politickou situaci. Své zásadní křesťanské stanovisko, že sociální problémy je třeba řešit bezodkladně, podpořil varováním, že sociální hříchy společnosti jsou vodou
na mlýn komunistickým agitátorům. Komunistické nebezpečí se však ještě tehdy ve vládních kruzích, i v některých církevních, dost podceňovalo. Typický je pro to výrok jednoho politicky velmi angažovaného kanovníka: »Nemluvte mi pořád o komunistickém nebezpečí! Nedávno
jsem měl přednášku v Považské Bystrici, prý baště komunismu, a prosím,
podívejte se, nic se mi nestalo!« Byla to ironizující šleha adresovaná
zjevně Kolakovičovi.
Podobně naivní představy měly jisté politicky exponované katolické
kruhy i o příštím vnějším postavení Slovenska. I když se tyto kruhy neztotožňovaly s nacismem a bály se ho, podléhaly až do Stalingradu německé propagandě a věřily v německé vítězství. Později, když už to rozumně nebylo možné, namlouvaly si, že samostatné Slovensko zůstane
nějakým způsobem zachováno, že je osvobodí západní mocnosti, a to
otevřením balkánské fronty. Kolakovič v nic podobného nevěřil. Byl
přesvědčen, že na Slovensko vkročí první Rudá armáda a že vliv Sovětského svazu na utváření středoevropských poválečných poměrů bude
podstatný. Uvědomoval si zároveň, jak neblahé následky na příští vývoj
bude mít nynější válečné spojení Slovenska s Německem. Naléhal proto
prostřednictvím vlivných lidí, ale i přímo na vládní činitele, že je nejvyšší
čas, aby se Slovensko odpoutalo. Hledal cestu i k prezidentovi Tisovi, ale
vše bylo marné. Pokud je známo, Kolakovič se s Tisem nikdy nesešel.
Byl-li Kolakovičův vztah k Hitlerovu Německu zásadně odmítavý až
nepřátelský, nedá se to říci jednoznačně o jeho vztahu ke komunismu a
Sovětskému svazu. Komunistickou ideologii zavrhoval, i když v ní nepopíral dílčí pravdy; zmínili jsme se o tom. Byl Slovan a nijak neskrýval své
sympatie ke slovanským národům Sovětského svazu. Měl citový vztah k
jejich duchovní tradici, věřil, že víra tam nezahynula a že východní křesťanství je na počátku duchovní obrody, která svou hloubkou a vroucností jednou obohatí zracionalizované a vystydlé západní křesťanství.
Také doufal, že nynější válka zmírní v Sovětském svazu režim a vyvolá
pochopení i pro uspokojení náboženských potřeb lidu. Jakýsi náznak
ústupu od některých marxisticko-leninských dogmat spatřoval - té iluzi
podlehlo tehdy mnoho významných světových osobností - ve vzkříšení
ruského patriotismu a v oficiálním kladném hodnocení postoje pravoslavné církve a věřících ve vlastenecké válce. Kolakovič vyzýval k modlitbám za obrácení našich východních bratří a k trpělivé naději, vždyť
církev se už pětadvacet let modlí na tento úmysl a sama Panna Maria jejich obrácení přislíbila. Říkal: »Až přijdete s nimi do styku, nedívejte še
na ně svrchu, neobdrželi jsme milost jen pro sebe! Předávejme ji dál
svým bratřím, a až se budou vracet do vlasti, aby se tam vrátili jako křesťané.« Někteří členové Rodiny i jiných kroužků se pod Kolakovičovým
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vlivem rozhodli odejít po válce do Ruska, naskytne-li se k tomu příležitost, pomáhat při rekonstrukci válkou zničené země a apoštolovat tam.
Kolakovič však zároveň realisticky počítal s tím, že s příchodem sovětských vojsk bude u nás komunistický režim. Jaký bude, jak tvrdý a kolik
prostoru ponechá církvi a náboženství, není možné odhadnout. V obžalobě proti slovenským biskupům souzeným v roce 1951 se tvrdí, že Kolakovič předal konferenci biskupů, která se konala v Banské Bystrici 27.
srpna 1944, těsně před vypuknutím povstání, memorandum nazvané Pastorace pro těžké časy. Podle obžaloby obsahovalo návrh zřídit » vedle
oficiální a veřejné duchovní správy duchovní správu tajnou. Kněží, kteří
se zapojí do organizace, se musí převléci za dělníky, případně změní svá
jména. Ihned po převratu kněží určení pro tuto pastoraci nastoupí v
převlečení na svá místa. V počátečním zmatku tito kněží zmizí. Už nyní
je třeba opatřit pro ně osobní průkazy staršího data. Každý, kdo tento
spis čte, se zavazuje pod přísahou, že z něho nic neprozradí« (8).
Memorandum bylo prý nalezeno při domovní prohlídce u biskupa
Vojtaššáka. Nelze vyloučit, že Kolakovič skutečně takové nebo podobné
návrhy biskupům předložil. Nevylučoval možnost, že se církev bude muset přechodně nebo i na dlouhou dobu uchýlit do katakomb. V takovém
smyslu mluvil i na shromáždění všech slovenských kroužků Rodiny, které se konalo rovněž v Banské Bystrici v létě 1944. Nabádal ke zvýšené
opatrnosti už nyní a navrhoval zavést pro členy Rodiny až konspirativní
styk. Každý člen Rodiny měl už z dřívějška zvoleného svého patrona
(vedle křestního a biřmovacího), což není nijak neobvyklá praxe v různých řeholních i jiných křesťanských společenstvích. Jména těchto patronů se měla stát od nynějška zároveň krycími jmény. Ne bezdůvodně
spěchal Kolakovič realizovat různá bezpečnostní opatření. Na Slovensku přestávalo být bezpečno. Činnost slídilů z řad místních Němců a
hrstky lidí s nimi sympatizujících byla stále zjevnější. Také slovenská tajná policie ÚŠB (ustredie štátnej bezpečnosti) projevovala zvýšený zájem
jak o Kolakoviče, tak o Rodinu. Že dosud nezasáhla, to lze přičíst jednak
značné benevolenci slovenských úřadů, jednak asi tomu, že nad Kolakovičem drželi ochrannou ruku biskupové. Existovalo také nebezpečí, že
gestapo přestane respektovat labilní slovenskou státní suverenitu a začne zde uplatňovat metody známé z celé okupované Evropy. Mimořádná
opatření, která Kolakovič navrhoval zejména pro dobu válečných událostí a preventivně i potom, nenalezla pochopení ani u biskupů, ani u
většiny členů Rodiny. Nebezpečí se všeobecně podceňovalo. Kroužky
Rodiny je dodržovaly vlastně jen po dobu německé okupace Slovenska,
ke které zanedlouho došlo. Na schůzi Rodiny v Banské Bystrici Kolakovič též instruoval, jak se chovat při zatčení a policejním výslechu. Předvedl i ukázku výslechu, on představoval vyšetřovatele a Vicen, jeden ze
(8) Proces proti vlastizradným
biskupom
Vojtaššákovi,
Buzafkovf a GojdiČovi,
spravedlivosti v nakJadateistve Tatran, Bratislava 1951, str, 16.

Ministerstvo

209.

studentů, o němž ještě uslyšíme, vyšetřovance. Bohužel mnozí i toto považovali za společenskou zábavu, netušili, že téměř všichni zúčastnění,
někteří dříve, jiní později, budou muset získanou teoretickou zkušenost
prakticky použít.
Partyzánská
zkušenost
Začátek slovenského povstání (29. srpna 1944) zastihl Kolakoviče v
Bratislavě. Jakmile bylo jasné, že to není jen pokus o vojenský puč, ale
akce dalekosáhlého dosahu, vytušil, že se mu nabízí příležitost uskutečnit své »ruské« plány. V průběhu příprav k odjezdu do Banské Bystrice,
kdy hlavně dával pokyny pro další činnost Rodiny a kroužků, dostal varování, že se o něho zajímá gestapo. Ještě téhož dne odjel v doprovodu
dvou vysokoškoláků, členů Rodiny, do Nitry. Dál už vlak nejel. Tam ve
vzrušené a vystrašené atmosféře dostali všichni nocleh na faře. Ještě v
průběhu večera zde získali falešné legitimace. Ráno pak putovali pěšky a
částečně selským potahem přes ne příliš výrazné frontové pásmo na povstalecké území. Ze Svatého Beňadika dojeli vlakem v noci, třetí den
po odjezdu z Bratislavy, do Banské Bystrice.
S matematikem Vladimírem Juklem, který byl už delší dobu jeho sekretářem, se Kolakovič ubytoval v biskupské rezidenci u biskupa Škrábika. Druhý z jeho průvodců, student vysoké školy obchodní Václav Vaško
(mladší) narukoval do povstalecké armády. Ihned po příchodu do Bystrice zahájil Kolakovič rozsáhlou pastorační činnost a zároveň podnikal
kroky, aby získal povolení odletět do Sovětského svazu. Jezdil po povstaleckých městech a obcích, navštěvoval kněze a doporučoval jim zapojit se do povstání anebo aspoň nestavět se proti němu. Bál se, jak jsme
se už zmínili, že slovenský katolicismus, zejména klérus, bude po válce
silně zkompromitován přílišným sepětím se Slovenským státem. Katolíci
sice jak mezi vojáky, tak mezi partyzány tvořili většinu, v národě převážně katolickém to jinak ani nebylo možné, ale Kolakovič chtěl, aby i představitelé slovenského katolicismu získali oprávnění k plnoprávné účasti
na poválečném uspořádání společnosti. Ne všude nalézal pro to pochopení, nicméně řada kněží spolupracovala za povstání s národními výbory. Když bylo povstání poraženo a zatlačeno do hor, katolické duchovenstvo se nekompromitovalo s německými okupanty, chovalo se skvěle, pomáhalo i s rizikem vlastního života všem pronásledovaným.
S porozuměním biskupa Škrábika a na základě jednání s ruskými
partyzánskými veliteli, jako například majorem Studinským a kapitánem Jegorovem, získal Kolakovič souhlas k zařazení vojenských kaplanů do některých partyzánských oddílů. V té době dal také natisknout pověstné svaté obrázky s ruskou ikonou Iverské Bohorodičky »se štvavým
ruským textem« určeným »k protisovětské agitaci«, jak se později tvrdilo. Pater Kajpr uveřejnil v pražském Katolíku 21. dubna 1946 český překlad tohoto »závadného« textu. Zde je jeho doslovné znění:
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»Přesvatá Bohorodičko, vypros u Syna svého mír v duši i ve světě a
milosrdenství ve chvíli smrti. Bohorodičko, Matko naše, Matko Krista
pracujícího! V této strašlivé válce, kterou zavinila sociální nespravedlnost a malicherná nenávist mezi národy, prosíme Tě my, synové slovanských národů, shlédni na nás a vypros nám milost sjednocení v pravdě
Kristově, ve spravedlnosti Kristově a lásce Kristově, abychom se tak sjednotili pod praporem Krista pracujícího, Krista vykupitele a mohli pracovat na duchovním, sociálním a kulturním osvobození všech, kteří byli
zneužiti a zotročeni sociální nespravedlností. Vypros nám milost, abychom pracovali na sblížení všech národů, jež se projeví ve vzájemném
poznání a vzájemné úctě k právům i těch nejmenších národů a jež bude
zbudováno na všeobjímající lásce Kristově. Bohorodičko, Matko Krista
lidi tolik milujícího, odstraň z našeho prostředí všelikou zlou vůli a vypros nám, abychom zůstali věrni spravedlnosti, pravé lidskosti, abychom
tak zbudovali mezi lidmi stálý mír. Amen.«
Po modlitbě letáček pokračuje: »Zamysli se nad světem a sebou samým! Mrtvoly, zříceniny, hlad, bída a nekonečná tma, tak vyhlíží dnešní
svět. Co hledá v tomto světě člověk, který způsobil tolik zla? Nebylo by lépe,
aby byli zničeni všichni a všechno v tomto chaosu války? Snad i já sám?
Neupadej do zoufalství! Poznej sílu, kterou máš v sobě, a postav se na
stranu silných. Jistě jsi slyšel, že kdysi na tento svět přišel člověk, který
činil jen dobro. Tento Bohočlověk byl Kristus. Byl vtělením lásky a dobroty, milosrdenství. Pomáhal ubohým, uzdravoval nemocné a křísil
mrtvé, ukázal pravdu všem a mnohým řekl: Jdi, odpouštějí se ti hříchy,
ale nehřeš více. Svou sílu sděloval nejen nemocnému tělu, probouzel i
sílu ducha a odstraňoval vnitřní zlo z lidského ducha. Tento Bohočlověk
pracuje i dnes dále. Tak působil po celá tisíciletí v církvi, uzdravoval, křísil, posiloval a odpouštěl. Tak znovuzrozoval lidi dobré vůle a milující
pokoj.
Jeho síla i moc může působit i v tobě, chceš-li. Kde před ním zavírají
dveře, netlačí se do duše, nenutí nás, abychom ho přijali, poněvadž stvořil
člověka svobodného. Můžeš se rozhodnout: postavit se na stranu zla nebo na stranu Kristovu. Ovšem, chceš-li vykoupit, očistit a osvobodit
lidstvo, musíš se postavit na stranu Kristovu.
Prosím Tě, Kriste, odpusť mi, že jsem Tě urážel svou nenávistí, nespravedlností, nevěrou. Prosím Tě, odpusť mi a současně Tě prosím, abys
odpustil celému světu, poněvadž svými hříchy jsem uškodil celému lidstvu. Jen tehdy, podaří-li se mi stát čistým, budu moci žádat si, aby se takovými stali i jiní. Jedině tehdy mám na to právo, jedině tehdy. A proto
začněme revoluci od sebe. Zničím vše, co snižuje moji důstojnost, zničím
vše, co snižuje Boha, zničím hřích v sobě. Roznesu po světě dobro, připravím sobě a všem kolem sebe spravedlivý mír.«
Zdá se, že text je ovlivněn stylem jocistických modliteb a příruček,
určených mladým dělníkům, může se nám zdát i příliš patetický, byl však
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psán ve vzrušené době pro prosté ruské vojáky. Když se Slovenskem provalila fronta, dostal se letáček do rukou tisíců rudoarmějců, přijímali jej s
uctivostí.
Major Studinskij, kterého si Kolakovič nejvíce získal, zajistil pro něj
u svých nadřízených souhlas k odletu na sovětskou stranu fronty. Let se
měl uskutečnit z vojenského letiště Tri duby blízko Banské Bystrice. V
stanovenou dobu čekal Kolakovič na auto, které ho mělo odvézt na letiště, přijelo však jiné auto a odvezlo ho k výslechu na velitelství československé vojenské kontrarozvědky. Vojáci orientovaní na československou exilovou vládu v Londýně střežili každý krok komunistů a partyzánů, neuniklo jim proto, jaké měl Kolakovič styky, a podezírali ho, že je
moskevským agentem, jemuž naletěly i církevní kruhy. Nová příležitost
k odletu na sovětskou stranu se tehdy Kolakovičovi už nenaskytla.
Po zatlačení povstání do hor uchýlil se Kolakovič s Juklem a čtyřmi
francouzskými partyzány, známými z dřívějška, které náhodou potkali v
Bystrici, do horského úkrytu. Člen banskobystrické Rodiny JUDr. Václav Vaško je vzal s sebou do turistické chaty na Hrbě pod Iubietovským
Veporom, kde byl připraven útulek pro několik rodin významnějších
účastníků povstání.
Z Lubietové si Kolakovič s pomocí dobrovolníků vynesl do hor liturgická roucha, oltářní kámen s ostatky svatých a další liturgické potřeby.
Vše jim půjčil místní farář. Den začínal na chatě mší svatou s homilií,
účastnila se jí většina osazenstva. I během dne se věnoval profesor novým přátelům svým obvyklým způsobem. Rozmlouval s nimi, povzbuzoval je, přednášel jim o nejrůznějších věcech, pro několik zájemců začal i
kurs ruštiny. Zavedl též pravidelné hlídky, dnem i nocí se v nich střídali
především muži. Bylo to prozíravé.
Začátkem prosince dorazila k chatě více než třicetičlenná národnostně smíšená partyzánská skupina kapitána Kaličenka, Ukrajince, a ubytovala se v ní. V jednotce byl i raněný mladík, Kolakovič ho ošetřil. Hned
druhého dne zrána hlásila hlídka, že od Lubietové postupuje nahoru k
chatě německý průzkum, asi patnáct mužů. Partyzáni se rozhodli zlikvidovat je a teprve na naléhání Kolakoviče, že by to mělo za následek represálie Němců, vypálení chaty a vyvraždění jejích obyvatel, upustili od
svého záměru a skryli se v lese. S nimi i Kolakovič a další civilové. Na
raněného partyzána nastlaly ženy peřiny. Němci do chaty jen nahlédli a
uspokojili se zjištěním, že tam jsou evakuanti.
Další pobyt v chatě se stal pro civilisty příliš nebezpečným. Rodiny s
dětmi proto sestoupily do Lubietové, kde porůznu nalezly přístřeší u dobrých lidí. Chatu zabrala partyzánská jednotka. Kolakovič, Jukl, Francouzi a ještě jeden muž se uchýlili do zemljanky, kterou si už dříve vykopali v prudkém svahu hluboko v lese nedaleko chaty. Stěny, podlahu a
střechu obložili jako srub hrubě otesanými kmeny. Z blízkého skladu
připraveného slovenskou armádou pro nouzové případy, kam pravidelně
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chodívali pro potraviny a léky, přitáhli nyní železná kamínka, takže nebezpečí zmrznutí jim nehrozilo. Později se k této skupince přidal i sestřelený americký letec.
Vztahy mezi partyzány a Kolakovičem se vyvinuly přátelsky. Partyzáni si ho vážili pro jeho srdečný přístup k lidem a byli mu vděčni za lékařské služby. Jeho kněžství jim nevadilo, spise ještě zvyšovalo úctu. Jednou při akutním zápalu slepého střeva musel Kolakovič riskovat operativní zákrok bez narkózy, s nouzovými nástroji. Zákrok se podařil. V jiném případě, byla to smrtelná rána do břicha, mohl poskytnout už jen
kněžskou službu. Tehdy nevěděl, jak oslovit ruského chlapce, který o
Bohu nejspíš neslyšel nic než pomluvy. Umírající však začal sám: »Tovarišč profesor, viďte, že mě Bůh nemůže odsoudit, vždyť já chtěl vždy jen
dobré!« »Samozřejmě,« odpověděl profesor a přidal povzbudivá slova o
Božím milosrdenství a věčnosti. Pokřtil ho a křesťansky pohřbil.
Partyzáni sestupovali čas od času do údolí. Podnikali tam sabotážní
akce, ale hlavně opatřovali proviant, tu krávu, tu vepře, tu mouku. Kolakovič si nepřál, aby se těchto akcí zúčastňovali Francouzi, a tak se jejich
činnost většinou omezovala na hlídkování v horách.
Ještě jedny sousedy měl Kolakovič a přátelé, dvě skupiny Židů, celé
rodiny s dětmi. Kdyby je objevili Němci, bez milosti by je postříleli. Žily
ve špatně vybudovaných skrýších, trpěly hladem, zimou - mráz dosahoval až třiceti stupňů - a různými nemocemi. Partyzáni se k nim chovali s
pohrdáním. Kolakovič podnikal vše, aby co možná zmírnil jejich osud.
Partyzány přemluvil, aby jim dávali více potravin, nejen zbytky jídla.
Především je však často navštěvoval, povzbuzoval a léčil. Ošetřovatele
dělal Jukl.
V polovině února se hnula fronta u Března nad Hronom. Z východu i
od jihu, odkud postupovaly západním směrem rumunské jednotky, bylo
slyšet dělostřeleckou palbu. Němci začali střílet do hor. Jedna z min zasáhla chatu, která vyhořela. Partyzánský štáb navázal spojení s Rumuny
a dohodl s nimi čas a místo přechodu fronty pro Kaličenkovu skupinu.
K partyzánům se připojili i Kolakovičovi lidé, včetně židovských rodin.
V noci z 22. na 23. února překročili všichni bez zvláštních příhod linii
fronty, Při loučení dal kapitán Kaličenko Kolakovičovi potvrzení, že je
sovětským partyzánem v hodnosti kapitána medicínské služby. Je to
anekdotický případ zřejmého překročení kompetence, ale i příklad, jak
vynalézavá může být vděčnost.
Židovské rodiny se rozešly na různá místa, Francouzi s americkým
letcem se vypravili do repatriačního střediska pro občany západních
spojenců v Oděse. Kolakovič s Juklem se pokoušeli najít někoho, kdo by
byl oprávněn povolit jim cestu do Sovětského svazu. Za svízelných
podmínek života, který se pomalu obnovoval, chodili a jezdili, jak se dalo, z místa na místo po Maďarsku. Spali na farách, dostali se do Debrecína i do Budapešti, ale nadarmo. Konečně se dověděli, že se Košice staly
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přechodně hlavním městem Československa, ihned se tam vypravili.
Dne 16. nebo 17. dubna, dva týdny po vyhlášení Košického vládního
programu, dorazili na místo.
Košická jednání
V Košicích bylo rušno. Sjela se tam londýnská i moskevská emigrace,
organizovala se ministerstva a jiné ústřední i místní úřady, začínaly svou
činnost politické strany, probíhala mobilizace a mezi různými politickými a zájmovými skupinami i jednotlivci se rozpoutal zápas o podíl na
moci.
Kolakovič, který s Juklem našel přístřeší u biskupa Cárského, zahájil
okamžitě jednání, aby mu bylo povoleno jet do Moskvy. Narážel na nedůvěru, stále musel odpovídat na stejné otázky, co tam vlastně chce a
kdo ho vyslal. Víme jen povšechně, že chtěl mluvit se Stalinem a jinými
sovětskými představiteli. Chtěl nabídnout pomoc církve - precedens zde
byl v misi biskupa ďHerbignyho v období hladu na Ukrajině po skončené občanské válce - při poválečné rekonstrukci Sovětského svazu, jednat o perspektivě navázání diplomatických styků mezi Vatikánem a
Moskvou a o výhledech pro náboženský život sovětských národů nyní,
kdy pravoslavná církev získala oficiální uznání za svůj podíl na porážce
nacistického Německa. Nevíme, jak přesně tyto věci formuloval. Je však
jisté, že všichni, s kým jednal, naslouchali se zvědavostí a nejistotou
příznačnou pro sovětské úředníky, obávající se rozhodovat o čemkoli, co
vybočuje z byrokratické rutiny. Co kdyby šlo o něco politicky tak významného, že to mohou posoudit jen nejvyšší místa? Takto se Kolakovič
dostal až k sovětskému velvyslanci Zorinovi. Přijetí bylo krátké a odměřené, ale skončilo příslibem, že cestu do Moskvy zařídí vojenské úřady.
S klidem a vyrovnaností očekával Kolakovič, jak to nakonec dopadne. Podle svého zvyku spoléhal zcela na Boží prozřetelnost. Nezahálel
však. Z celého Slovenska přijížděli za ním lidé pro informace a rady. Navazoval nové kontakty, přednášel, dával rekolekce (9), založil košický
kroužek Rodiny. Kromě toho se mu zde naskytla vzácná příležitost vést
rozhovory s významnými lidmi o církevněpolitických otázkách. V biskupské rezidenci bydleli i lidovečtí ministři mons. Šrámek a pater Hála.
S ministrem spravedlnosti dr. Stránským, národním socialistou a praktikujícím katolíkem, se sblížil nejvíce. Varoval ho, že liberální demokracie
nebude s to čelit totalizačním komunistickým tendencím. Sotva mluvil s
pověřencem vnitra dr. Husákem; z jej ich dřívějšího setkání v Banské Bystrici se nerýsovala naděje na konstruktivní dialog. Husáka dráždila Kolakovičova diskutérská pohotovost, chtěl vést monolog, vnucovat své
komunistické stanovisko.
(9) Rekolekce neboli duchovni obnova. Zatímco exercicie - duchovní cvičení - bývají několikadenní, nčkdy až mčslční, bývají rekolekce krátké (půldenní).
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Na většinu lidí působil Kolakovič svou vyrovnaností, klidem, optimismem a vnitřní radostí, která z něho vyzařovala. Byli však lidé, které
právě tyto jeho vlastnosti iritovaly.
Koncem dubna přišli za biskupem Cárským z pověření trnavského
biskupa Jantausche členové Rodiny, kněží Štefan Minářových a Ján Cibira zjistit, jaká je na osvobozených územích náboženská situace. Na západním Slovensku se o tom šířily nedobré zvěsti. Z popudu biskupa
Cárského setkali se dne 25. dubna u tehdejšího vedoucího generálního
sekretariátu Komunistické strany Slovenska dr. Eda Friše komunističtí
představitelé a mluvčí katolíků. Setkání zprostředkoval bývalý poslanec
slovenského sněmu Pavol Čarnogurský. Podle jeho záznamu o jednání
se ho zúčastnili za komunisty náměstek předsedy československé vlády
Viliam Široký, ministr zemědělství dr. Július Ďuriš a členové ústředního
výboru strany Karol Bacílek a Martin Čulen. Za katolíky Minářových,
Cibira, Kolakovič a Čarnogurský. Rozmlouval hlavně Široký a Kolakovič.
Široký mluvil z pozic vítěze nad poraženým katolicismem. Kolakovič
se ohradil argumentací, že katolická církev jako celek bojovala proti
stejnému nepříteli jako západní demokracie a Sovětský svaz, ovšem svými duchovními zbraněmi. Po celou válku poskytovala pomoc pronásledovaným v celé nacisty okupované Evropě. Hitlerismus proto ne náhodou považoval katolicismus vedle židovství a komunismu za největšího
nepřítele. Také slovenský katolicismus nelze ztotožňovat s režimem Slovenského státu. Je plno důkazů, jak slovenští katolíci od biskupů až do
posledního opravdu věřícího křesťana hájili lidská práva a obecně uznávané hodnoty každého občana. Po okupaci Slovenska zachraňovali se
značným rizikem Židy a každého, kdo potřeboval pomoc před mstou nacistických jednotek a pohotovostních oddílů Hlinkový gardy. Katolicismus nemůže nést odpovědnost za to, co se na Slovensku dělo, protože to
byly přirozené důsledky geopolitického postavení malého národa ve
zmatené válečné době.
Zvýšeným hlasem, jako by chtěl ohromit, začal Široký mluvit o problému, který považoval z církevněpolitického hlediska za nejdůležitější,
o otázkách majetkoprávních. Církev se bude muset vzdát, řekl, všech
svých majetků, s výjimkou těch, které bude nevyhnutně potřebovat k
plnění svých kultovních povinností. Jsme rádi, odpověděl Kolakovič, že
na první místo kladete právě tuto otázku. Tak, jak ji formulujete, jí církev
může jen uvítat. Po válce očekávají církev daleko větší starosti než kolik
krav chovat a jaké zrno zasít. Tyto starosti jsou dědictvím dob, kdy i toto musela církev dělat, a nedělala to špatně, vždyť svého času učila hospodařit celou Evropu. Jenže církev má vedle kultovních povinností i povinnosti sociální - nemocnice, sirotčince, starobince, charitativní činnost - a kulturní Budete schopni zastoupit ji v tom jak po stránce technické, tak materiální a lidské? Je důležité, aby společnost měla ze statků,
které církev spravovala, aspoň takový užitek jako dosud. Pro nás by to
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bylo jen výhodné. My potřebujeme kněze pro pastoraci a ne aby se zabývali hospodářstvím, tolik zbytečných sil nemáme.
Pro komunistické partnery bylo toto stanovisko překvapením. Katolická strana pak žádala, aby se důležité církevněpolitické otázky, jako je
například otázka konfesijního školství, nerozhodovaly bez předchozího
jednání s církví, nyní například s biskupem Cárským. Komunističtí představitelé to považovali za samozřejmé.
Celkový dojem ze setkání byl, že se komunisté budou snažit získat si
sympatie širokých vrstev převážně katolického lidu a že ve vztahu k
církvi a náboženství budou postupovat obezřetně.
Pavol Čarnogurský zaznamenal i průběh dalšího důležitého jednání,
které se konalo za účasti Kolakoviče u biskupa Cárského. Porada měla
zaujmout stanovisko k očekávané nabídce komunistů na vytvoření nové
»katolické« strany, která by ovšem nesměla být pokračováním Hlinkový
slovenské Pudové strany. Kolakovič zastával názor, že komunisté by takovou stranu asi chtěli mít pod kontrolou, jinak by přece na ní neměli zájem, nicméně je třeba využít všech možností, které se nám nabízejí, k
uplatnění křesťanského vlivu na společenský vývoj, na obrodu rodin, institucí a celého veřejného života. Je třeba konečně opustit slovenský
konzervatismus, říkal, vyvarovat se chyb z první republiky a nebát se
spolupracovat na nových sociálních a hospodářských projektech a
uplatňovat v nich křesťanské etické principy. Zda a nakolik se to povede, bude záležet na lidech, kteří to budou chtít uskutečňovat, na jejich
charakteru, statečnosti, programu i schopnosti manévrovat v složitých
situacích.
Vnucují se dvě otázky: jakým právem vystupoval dr. Kolakovič,
Chorvat, osoba hierarchicky nevýznamná, jménem slovenského katolicismu? A druhá otázka: nebyl přece jen, jak tvrdí jeho nepřátelé, osobností převážně politickou, maskující politické cíle náboženskou činností?
Každý, kdo Kolakoviče osobně znal, potvrdí, že nikdy neprosazoval
svou osobu. Měl přirozenou autoritu, nechtě soustřeďoval na sebe pozornost, všichni - i vysocí církevní hodnostáři - čekali, až vysloví své
stanovisko, i když to neznamená, že s ním pak ve všem souhlasili. Svým
vzděláním, světovým rozhledem a bystrými reakcemi vynikal nad své
okolí. Snad není příliš přemrštěný názor, že od dob Cyrila a Metoděje se
zjev tak charizmatický vyskytl v našich dějinách málokdy.
Kolakovič nebyl politikem a politiku nedělal. Zasahoval však do politického dění v zájmu církve a zajištění co největšího prostoru pro její
činnost. Neusiloval o podíl na moci, ale stal se svědomím těch, kdo moc
měli. Křesťanským politikům poukazoval na zásady evangelia, nekřesťanským na nutnost respektovat základní práva člověka. Byl opakem
klerikála, hájil posvátnou a nezastupitelnou roli kněze ve společnosti,
kritizoval, když kněz zasahoval do životních sfér vyhrazených laikům.
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Neuznával přehradu mezi sakrálním a profánním. I za politiku, jaká je,
nesou křesťané svou míru odpovědnosti. Proto ji mají dělat lidé k tomu
povolaní, mravně i profesionálně připravení. Je povinností křesťana realizovat v politice jako všude jinde Boží plány na spravedlivé uspořádání
lidské společnosti. Pak se také v národech a mezi národy uskuteční heslo
Pia XII.: Opus iustitiae pax - Mír je dílem spravedlnosti.
V pátek 3. května přišli za Kolakovičem do biskupské rezidence dva
důstojníci NKVD a. pozvali ho k Zorinovi. Za hodinu se vrátil rozzářený.
Moskva ho akceptovala jako neoficiálního mluvčího Vatikánu k informativním rozhovorům o možnosti vývoje vztahů mezi ní a Vatikánem a
o eventuální charitativní pomoci církve sovětským územím postiženým
válkou. Odjezd byl určen na neděli 5. května. Profesor si uvědomoval, do
čeho se pouští. Nevylučoval ani možnost, že povolení, které dostal, je jen
léčkou a že se nemusí vrátit. Odjezd se uskutečnil podle plánu. Odjel autem v doprovodu majora NKVD a dalšího důstojníka.
»Ruská«
zkušenost
O tom, co profesor Kolakovič na cestě zažil, víme velmi málo. Po
svém návratu sdělil o tom jen jednotlivosti. Důvody jeho malé sdílnosti
si můžeme domýšlet. Cítil povinnost zachovat důvěrnost citlivého jednání a osobních styků. Bylo to ohleduplné i vůči jeho zdejším přátelům,
kteří byli později o této věci tvrdě vyslýcháni.
První významnější zastávka byla ve Lvově. Kdysi polské město připadlo Sovětskému svazu. Polské obyvatelstvo se stěhovalo do nových
domovů v Polsku, v oblasti operovaly protisovětské jednotky banderovců, patrné byly projevy antisemitismu, začínala perzekuce katolíků zejména východnflio obřadu. S jejich hlavou, řeckokatolickým arcibiskupem Szeptyckým, se Kolakovič setkal a měl s ním delší rozmluvu. Po celé
cestě byly patrny stopy války. Zbořená města, vypálené vesnice, lidé živořící v zemi j an kách, smečky bezprizorných dětí. Začínalo masové zatýkání vojáků vracejících se z německého zajetí. Krutost Stalinova režimu
se znovu projevovala v plné míře. Kolakovič přestával doufat v úspěch
své mise. Z jeho vyprávění víme dále, že po cestě pokřtil mladou důstojnici NKVD. Též se mu podařilo objevit sice ojedinělá, ale duchovně živá
společenství věřících. Jeho průvodci se k němu chovali slušně, dozor byl
benevolentní.
V Moskvě, kam dorazili koncem června, to bylo přísnější. Z místa,
kam ho ubytovali, směl vycházet jen v doprovodu. Později se tato vázanost sice uvolnila, ale sledován byl neustále. S kým přišel do styku, nevíme. Jistě ne se Stalinem, ten byl právě na konferenci v Postupimi. Zdá se,
že s někým z politbyra mluvil, snad s Mikojanem. Jeho partnery nejvíce
zajímalo ne to, o čem chtěl mluvit, ale jak se dnes Evropa dívá na Sovětský svaz a jeho armádu, jaký je postoj ke komunismu na Slovensku a v
Jugoslávii. Kolakovič se snažil vyhnout polemikám, měl své poslání,
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Překvapoval svými radikálními sociálními názory i tím, že se ke komunismu nestavěl a priori negativně. Sociálně spravedlivou společnost,
říkal jim upřímně, nevybudujete na principu třídního boje, to lze dokázat jen láskou a milosrdenstvím. Sotva rozuměli jeho řeči. Nakonec byl
odkázán na předsedu Slovanského výboru, generála Gundurova. To byla
ovšem jen reprezentativní osobnost, rozhovory s ním nemohly vést
nikam.
V polovině srpna se Kolakovič vydal na zpáteční cestu a koncem
srpna zazvonil u svých přátel z Rodiny v Turčianském Svatém Martině.
V listopadu se zúčastnil v Praze prvního Mezinárodního dne studentstva
a kongresu Pax Romana. V diskusích s rutinovanými komunistickými
studenty byl oporou pro dosud nezkušené a málo informované studenty
demokratické orientace.
Tehdy došlo i k památné schůzce v Salmovské ulici 12 - kde bydleli
Krčméry a Jukl z bratislavské Rodiny, kteří po válce pokračovali ve studiích v Praze - označené později Státní bezpečností za ilegální a protistátní. Schůze se zúčastnila řada českých i slovenských intelektuálů.
Hlavní slovo měl Kolakovič. Jednalo se o plánech a perspektivách katolické činnosti v českých zemích. Hledala se koncepce nových forem Katolické akce, v hrubých rysech byla přijata jocistická metoda práce v
kroužcích, jak se to osvědčilo už na Slovensku. S neporozuměním se setkal Kolakovičuv návrh na zřízení katolické univerzity. Většina účastníků tohoto jednání vytvořila pak základ pražské Rodiny. Jakýmsi jejím
»otcem« se stal ThDr. Josef Zvěřina a »matkou« profesorka PhDr. Růžena Vacková.
Koncem listopadu odejel Kolakovič do Říma podat zprávu o své v
podstatě neúspěšné, ale na zkušenosti bohaté cestě do Sovětského svazu
Piu XII. Z audience u papeže víme jen to, že ho papež uvítal žertovně:
»Je pravda, Otče, že jste se stal Slovákem?« Z Říma se Kolakovič vrátil
do Československa, cítil, že tam je nyní jeho místo.
O jeho nyní už poučených názorech na současný Sovětský svaz přece
jen něco víme. Svým přátelům v Praze řekl: »S nimi se jednat nedá. Každou případnou dohodu by si vždy vykládali ve svůj prospěch.« Banskobystrickému biskupovi Škrábikovi řekl: »Komunisté, s kterými jsme zde
za povstání mluvili, ruští či naši, jsou jen snílkové vyslovující o komunismu pouhá přání a osobní představy. Ruský komunismus je něco zcela
jiného. Je to Asie vzdálená naší civilizaci.« Také řekl: »Proti nepředstavitelnému nebezpečí, kterému stojíme tváří v tvář, musíme rozvinout
nauku o ceně a důstojnosti lidské osobnosti. Místo zděděné víry musí
přijít víra uvědomělá. Nestačí předkládat k věření dogmata a katechetické pravdy, víru zjevenou Ježíšem Kristem musíme sdělovat způsobem,
jak by ji dnes sděloval vzdělanému člověku sám Kristus,«
Kolakovič, jako by tušil, že mu zbývá málo času, vyvinul činnost ještě
horečnější než dosud. Jezdil z jedné kněžské porady na druhou, vedl
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rekolekce, exercicie, burcoval k intelektuální i duchovni" práci, k apoštolské činnosti, ke spolupráci s laiky. Těžiště práce k povznesení lidské
důstojnosti spatřoval v duchovním životě, v modlitbě, četbě Písma, rozjímání, ve svátostech, v životní praxi. Po celém Slovensku se konaly exercicie, sám jich vedl několik, pro dělníky v Ružoniberku, Turčianském
Svatém Martině, Považské Bystrici, Dubnici, pro studenty v koleji v
Horském parku v Bratislavě. Z jeho popudu zřídili slovenští biskupové
Ústřední katolickou kancelář k podchycení a řízení hnutí Katolické
akce. Vedle těžkopádného a konzervativního nakladatelství Spolku svatého Vojtěcha vzniklo o něco později nové katolické nakladatelství Verbum v Košicích s náročným edičním programem; vypracoval jej v základě Kolakovič. Biskup Škrábik slíbil, že další Kolakovičem široce propracované plány moderní pastorace předloží ke schválení biskupské
konferenci.
Záchranu poválečného světa před novou, ještě strašnější tragédií viděl Kolakovič v mírové koexistenci států, v otevřené myšlenkové pluralitě, která musí být zachována i uvnitř jednotlivých zemí. »Příští svět
ohrožuje existenci všech lidí stejně,« říkal, »proto lidé odlišného myšlení
a politického zaměření nemohou nečinně čekat, až na ně dopadne hrůza
nové katastrofy. Je třeba se scházet, dát se dohromady dříve, než nás k
tomu dožene společné neštěstí.«
Kolakovičova aféra
Začátkem ledna 1946 došlo k nečekanému zatýkání v studentských
kroužcích bratislavské Katolické akce. I Krčméry, Jukl a jiní členové Rodiny byli zatčeni. »Když mě předvedli k výslechu,« vzpomíná RNDr.
Vladimír Jukl, »zařval na mne vyšetřovatel: Kde je Kolakovič? Protože
jsem neodpověděl, začaly lítat facky a tekla mi krev. Já však doopravdy
nevěděl, kde se pan profesor momentálně nachází.«
Dne 16. ledna navštívil Pavol Čarnogurský známého vyššího důstojníka Státní bezpečnosti Ilčíka, aby za zatčené studenty intervenoval.
Ilčík řekl, že dobře neví, o co v tom případě jde. Věděl jen, že zatčeným
členům náboženských kroužků nebyla prokázána protistátní činnost.
Bezpečnost chce jen zjistit pobyt jakéhosi chorvatského kněze Tomislava KolakoviČe, hledaného zatykači v Praze, Moskvě a Bělehradě. Čarnogurský namítl, že musí jít o omyl, že zná dobře Kolakovičovu záslužnou
činnost za slovenského povstání, že byl i svědkem jeho legálního odjezdu do Sovětského svazu v doprovodu dvou sovětských důstojníků. Ilčík
se zeptal: »A vy víte, kde se skrývá?« »Ne,« odpověděl Čarnogurský,
»ale ujišťuji vás, že kdyby věděl, že jsou kvůli němu zatýkáni nevinní lidé, jistě by se sám přihlásil na policii a dal potřebná vysvětlení.« Ilčík
uzavřel: »Kdyby se vám podařilo zjistit, kde je, velmi byste pomohl věci a
zejména těm chlapcům.«
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Nebylo těžké zjistit, kde Kolakovič je. Dával exercicie v trnavském
klášteře jezuitů pro kněze, Čarnogurský tam zajel a Kolakovičovi řekl:
»Otče, máte poslední možnost zmizet, nechcete-li se dostat do rukou policie.« Kolakovič se na chvíli zamyslel, pak řekl: »Počkejte hodinu, než
dokončím přednášku, půjdu s vámi.«
Příští noc se v pokoji dr. Kolakoviče u sester Božského Srdce Ježíšova
v Groslingově ulici v Bratislavě nespalo. Dával do pořádku své osobní
věcí, diktoval program pro apoštolát na dva roky dopředu, též dlouhý seznam katolické literatury, kterou je třeba přeložit a vydat v plánovaném
nakladatelství Verbum. Lidi z celého Slovenska pověřoval konkrétními
úkoly, bylo obdivuhodné, jak si je pamatoval a jak znal nebo tušil jejich
schopnosti a možnosti. Na budoucnost se nedíval optimisticky, tušil, že
se hned tak nevrátí. Ráno příštího dne sloužil svou obvyklou mši svatou,
pokorně a s pohnutím. Přítomné sestřičky nic netušily.
Na policejním ředitelství měl službu Ilčíkův zástupce. Když Čarnogurský představil Kolakoviče, jako by v místnosti vybuchla bomba,
všichni přítomní vyskočili z míst, div, že se na profesora nevrhli, ale ten
stál klidně a mírně se usmíval Napětí povolilo, když důstojník požádal
Kolakoviče o doklady a pokynul Čarnogurskému, aby odešel. Na rozloučenou mu Kolakovič řekl: »Nos cum Prole pia, benedicat Virgo Maria Se svým Dítkem, Máti, rač nám požehnání dáti!« Objali se. »Tehdy jsme
se viděli naposled,« končí svou vzpomínku Čarnogurský.
Třetího dne po zatčení zazvonil u brány kláštera, kde byl Kolakovič
do zatčení ubytován, uniformovaný příslušník Bezpečnosti. Vyděšené
vrátné podal lístek: »Pošlete mi breviář, připravené hostie a mešní víno.
Nebojte se, jen se modlete! Vlado.« V doprovodu příslušníka vešla sestra
do profesorova pokoje. Vše, co požadoval, leželo už připraveno na stole.
Příslušník to vzal a při odchodu řekl: »Vězeň je v prvním patře. Výslechy
jsou dlouhé, ale dobře je snáší.«
Dne 24. března 1946 přinesly československé sdělovací prostředky a
po nich massmedia celého východního bloku úřední zprávu o protistátním spiknutí na Slovensku. Bezpečnostní orgány prý odhalily rozsáhlou ilegální činnost proti nově vytvořeným poměrůn, proti sjednocení Slovenska s českými zeměmi. V Topolčanech byla dopadena skupina dr. Chalmovského, bývalého činovníka Hlavního velitelství Hlinkový
mládeže, který spolu s uprchlým vězněm Antonem Kšinantem organizoval skupiny věrných ideji bývalé Slovenské republiky, založili ilegální sekretariát Hlinkový slovenské rudové strany, připravovali ozbrojený protistátní odpor, usilovali o osvobození významných politických vězňů,
vydávali časopis Slovák, opatřovali zbraně, připravovali teroristické
akce, navazovali spojení s banderovci, rozvraceli slovenské hospodářství
černým obchodem atd.
K uvedeným obviněním se nevyjadřujeme, informace z pramene tak nehodnověrného, jako je tento, nemohou být vodítkem. Naproti tomu není
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pochyb, že ilegální hnutí přívrženců bývalého slovenského režimu existovalo. Větší pozornost však věnujeme druhé části zprávy o odhaleném
»spiknutí«:
»Zrádná akce se pak rozvíjela v součinnosti s dalším pomocníkem,
teroristou Jozefem Vicenem, stíhaným zatykačem, jenž obstarával spojení zejména se slovenskými emigranty v zahraničí a s hlavním duchovním vůdcem celé akce Kolakovičem. Dr. Tomislav Kolakovič,
vlastním jménem Poglajen, původem Chorvat, kněz řádu jezuitského,
přišel na naše území již v roce 1943 na podzim. Na Slovensku navázal
styky s Hlinkovou mládeží a pod rouškou přednášek o sociologii pořádal zpravodajské kursy, organizoval ilegální skupiny, tzv. Rodiny, nepracoval v nich však proti nacismu, nýbrž proti socialistické ideologii. Před
příchodem Rudé armády, kdy výsledek války byl už jasný, nabádal své
stoupence, aby se vetřeli mezi účastníky slovenského povstání a snažili
získat zásluhy a tím i vlivné postavení ve vysokých úřadech znovu vybudovaného státu. Kolakovič dal mimo jiné natisknout i 200000 svatých
obrázků se štvavým ruským textem, jež měly sloužit k protisovětské agitaci mezi příslušníky Rudé armády. Kolakovič byl vlastně špión světového formátu, povahově přitom naprosto nezdolný, zarputilý, pevný ve
svém zrádném poslání, jenž dosud neprozradil ani jediného ze svých informátorů nebo spolupracovníků. Objevoval se takřka bleskově po celé
Evropě, jednou v Paříži, brzy nato v Záhřebě, Bruselu, Lovani, Bělehradě, Bratislavě, Splitu, Sarajevu, Nitře, Banské Bystrici, Moravské Ostravě, Bukovinských Černovicích, Krakově, Košicích a zase v Praze, Žilině,
Trnavě a opět v Římě.
Po poradách v Římě v listopadu a prosinci 1945 s některými osobnostmi vrátil se do Prahy, kde i po převratu navazoval spojení se svými
spolupracovníky ze slovenských Rodin. Byl to zejména dr. Václav Vaško, jemuž se podařilo dosíci vlivné postavení v jistém ministerstvu a který, ač Čech, byi od roku 1938 členem Hlinkový strany l'udové a i jinak se
angažoval v celé akci. Vedle něho byl do akce zasvěcen také jiný ministerský
úředník, a to dr. František Szabo. Také dr. Bohdan Chudoba je důvodně podezřelý již proto, že zločinný podnik neoznámil, ačkoliv tak mohl bez jakéhokoliv nebezpečí učinit. Proti těmto zúčastněným Čechům bude učiněno
oznámení mimořádnému lidovému soudu podle zákona na ochranu republiky a prezidentova dekretu č. 16/45 Sb. ve znění zákona č. 23/46 Sb.
... Velezrádná akce nesledovala jen obnovení Hlinkový strany ludové,
nýbrž byla namířena proti celému státu, jeho samostatnosti, jednotnosti, lidově demokratické státní formě a proti základům spojeneckého SSSR, jehož hrdinská armáda nesmírnými obětmi přispěla k osvobození naší vlasti a
obnově samostatné republiky Čechů a Slováků. Je přirozené, že bezpečnostní orgány v pátrám pokračují« (10).
(10) Lidová

demokracie,

23. března 1946.

221.

Ing. Jozef Vicen byl skutečně blízkým spolupracovníkem profesora
Kolakoviče a členem nikoli »ilegální skupiny«, ale kroužku Katolické
akce zvaného Rodina. Na rozdíl od Kolakoviče angažoval se však za slovenského povstání proti povstání, koncem války emigroval na Západ a
pracoval proti obnovenému Československu. Kolem Vicena je mnoho
dosud nevyjasněného. Během povstání například naoko spolupracoval
s Němci, ale zároveň využíval svého vysokého postavení v hlavním velitelství Hlinkový mládeže a zachraňoval život lidem, kteří se dostali do
spárů gestapa. Nacismus považoval za stejné zlo jako komunismus, ale v
dané chvíli měl za to, že prakticky už poražené Německo znamená pro
Slovensko menší nebezpečí než Rudá armáda postupující z východu. Je
otázka, komu ve skutečnosti sloužil. Koncem padesátých let ho československé bezpečností orgány unesly z Vídně a představily ho pak ve
sdělovacích prostředcích jako plukovníka, rezidenta americké špionážní
služby ve Vídni. Byl odsouzen na doživotí, ve vězení strávil asi deset let.
Koncem šedesátých let byla tendence propustit všechny politické vězně
na svobodu.
I když se Vicen od chvíle, kdy začal politicky pracovat, distancoval
od Katolické akce a neměl nic společného s členy Rodiny ani s Kolakovičem, bylo jeho dřívější blízké spojení s ním vítanou záminkou jak pro
bezpečnostní orgány, tak pro komunistickou propagandu, aby obvinila
Katolickou akci ze spojení s politickou akcí slovenských separatistů. Na
Slovensku bylo do konce války běžným zvykem ztotožňovat náboženskou činnost s politickým katolicismem a bít na poplach, že Tudáctví už
zase zvedá hlavu.
V Čechách, kde se zejména do květnových voleb v šestačtyřicátém
slovenské poměry vůbec nechápaly, byli i katolíci úřední zprávou zmateni a snad jí někteří i věřili, přestože účast Čechů na »slovenském spiknutí« byla dost nevěrohodná. Je pravda, že náměstek ministra vnitřního obchodu JUDr. Václav Vaško působil na Slovensku, že byl i Kolakovičovýrn blízkým spolupracovníkem a členem Rodiny, nebyi však nikdy
členem Hlinkový strany, naopak dávno před příchodem Kolakoviče na
Slovensko byl zapojen do příprav slovenského povstání a za povstání byl
předsedou legislativního výboru Slovenské národní rady. Jeho zatčení
bylo nejspíš součástí komunistického předvolebního boje, kandidoval
totiž za Československou stranu lidovou do parlamentu. Krátce po květnových volbách v šestačtyřicátém ho také propustili na svobodu, stejně
jako jeho spolupracovníka z ministerstva, rovněž člena Rodiny, Slováka
JUDr. Františka Szabo. Podle prokuratury skutková podstata trestného
činu u nich nebyla naplněna. Na univerzitního profesora PhDr. Bohdana Chudobu nebyla vyšetřovací vazba ani uvalena.
Na obranu Kolakoviče uveřejnily slovenské Katolické noviny dne 8.
dubna 1946 článek nadepsaný: Nábožensko-duchovní
činnost není politika. Pravda o činnosti prof. dr. T. Kolakoviče na Slovensku. Článek
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koncipovali šéfredaktor novin dr. J. Štibrány, ředitel ÚKK (Ústřední katolické kanceláře), ThDr. A. Botek a pracovníci ÚKK JUDr. J. Šrámek a
P. Čarnogurský. Píše se v něm:
»Jeho (Kolakovičova) činnost se projevovala jedině v náboženskoduchovní výchově apoštolů Katolické akce, jejímž jediným cílem je
rozvití Kristova mystického těla. Jedině toto je pravda a jen takto znala
dr. Koiakoviče velká část slovenské veřejnosti.
... Ani tvrzení, že prof. dr. Kolakovič zorganizoval ilegální skupiny
izv. Rodiny, které štval proti socialistické ideologii, nemá reálný podklad. Vyhlašujeme, že Rodiny byly orgány čisté Katolické akce schválené
biskupským sborem a že pracovaly podle obecně známých metod moderního renesančního katolického belgicko-francouzského hnutí ... Je
možné, že někteří bývalí členové skupin Katolické akce se dali strhnout
k nějakým politickým ilegálním akcím. Je nejvyšší čas, aby se konečně
začalo rozlišovat mezi politickou a náboženskou akcí ...«
Podle Katolických novin vyvrací Kolakovičovo obvinění ze špionáže
též »skutečnost, že tehdy, když jeho spolupracovníci byli zatýkáni a vyšetřováni, dr. Kolakovič, ačkoli věděl, z čeho je podezírán a že je na něj
vydán zatykač, místo aby se snažil dostat z dosahu bezpečnostních orgánů, sám se dne 19. ledna 1946 přihlásil na Národní bezpečnosti v Bratislavě, aby vyvrátil neodůvodněná udání. Nakolik víme, prof. dr. Kolakovič odsuzoval každou protistátní akci, naopak propagoval sblížení Čechů a Slováků a všech slovanských národů. Byl všeobecně znám svou
slovanskou orientací jako obdivovatel bohatství, šíře a přirozené dobroty ruského člověka.«
»Tuto informaci podáváme slovenské veřejnosti proto,« končí článek, »aby byla správně informována a aby se zamezilo ztotožňování katolické akce s politikou. A kromě toho pokládáme za svou morální povinnost postavit před veřejností do správného světla osobnost, která má
tak velký podíl na prohloubení náboženského života na Slovensku.«
Články na obhajobu profesora Koiakoviče se objevily i v českém katolickém tisku, a to z pera významných osobností, šéfredaktora Katolíka
P. Adolfa Kajpra SJ a členů pražské Rodiny ThDr. Josefa Zvěřiny a univerzitní profesorky PhDr. Růženy Vackové.
Z bratislavské věznice byl dr. Kolakovič převezen do Prahy, kde pobyl asi měsíc v pankrácké věznici, pak byl opět přemístěn do Bratislavy.
Ve vězení si udělal duchovní program na několik měsíců dopředu. Mnoho času věnoval svým spoluvězňům, většinou politickým. Modlil se s nimi, mluvil o Pánu Bohu, po večerech vyprávěl různé příběhy a povídky.
Jednou po večerce se rozletěly nečekaně dveře cely: »Co je to tady? Opět
vykládáte, co? Pojďte se mnou!« Vyšel s dozorcem ven, šli podzemními
chodbami, vešli do větší místnosti, v níž bylo více dozorců. Někdo zamkl
dveře. »Tak, pane profesore,« řekl ten, co ho přivedl, »teď budete vykládat nám.« »0 čem?« ptal se udivený Kolakovič. »0 tom, co
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vykládáte na cele. Myslíte si snad, že my jsme horší než oni?« A tak začala svérázná duchovni cvičení pro dozorce.
Na cele sloužil pan profesor mši svatou. Po spolehlivém dozorci posílal svaté příjímání přátelům, jimiž si byl jist,
Z bratislavského vězení poslal moták spřátelené rodině, když se dověděl, že se jim narodil syn: »Moji drazí, jsem opět mezi Vámi, blízko
Vás, a mám zde zadarmo stravu a byt. Jsou to velké dary Boží v těchto časech. Především se zde setkávám s mnohými bratry, kteří mnozí nevědomě, ale mnozí velmi vědomě touží po Duchu svatém (v originálu je slovensko-chorvatsky: po Duchu svetome). Kdybyste přijeli do Bratislavy,
navštivte mě i s malým Vladkem, ale jenom pokud by to neuškodilo jemu
a jeho mamince. Všechny Vás zdravím a malého Vladka polibte mým
jménem, neboť jeho tělo je chrámem Ducha svatého. Vládo« (11).
Pražský

závěr

Po půl roce vyšetřovací vazby s poměrně málo výslechy byl Kolakovič
na zákrok prokuratury, která dovedla rozlišit politickou akci od náboženské, propuštěn na svobodu 29. června 1946, Stalo se tak v sobotu v
době, kdy i bdělí pracovníci Státníbezpečnosti končí službu a pospíchají
domů. To proto - informace je od prokurátora, který vydal propouštěcí
příkaz a v padesátých letech se sešel ve vězení s některými členy Rodiny
- aby Kolakovič měl dost času opustit Československo nebo se někam
ukrýt, než se Bezpečnost vzpamatuje.
Po propuštění odejel Kolakovič do Prahy. Ubytoval se v malém klášteře na Malé Straně. Ihned navázal kontakty s pražskou Rodinou. Seznamoval se s dalšími kněžími a laiky, na které byl upozorněn. Obzvláště se
sbížil s tehdejším ředitelem saleziánského ústavu, pozdějším kardinálem
Trochtou. Ačkoliv žil v Praze pololegálně, nebyla jeho činnost méně intenzívní než na Slovensku. V klášteře před pokojem, kde bydlel, bývalo
plno, zejména za ním chodili studenti.
Začátkem července se zúčastnil jako jeden z hlavních přednášejících
Akademického
týdne dominikána dr. Metoděje Habáně, konaného na
Skalce, Účastníci dodnes vzpomínají na jeho vystoupení. Akademické
týdny byly přednáškovým turnusem otevřeným pro každého. Zúčastňovali se ho lidé různého světového názoru, proto jen asi osm vybraných
pozval Kolakovič k noční adoraci před Nejsvětější svátostí Sešli jsme se,
řekl, k smírné pobožnosti za hříchy naše, našeho národa, celého lidstva.
Chceme se zároveň spojit se všemi trpícími. Mysleme též na ty, kteří patří k nám, ale jsou daleko od nás, v sibiřských táborech, jako například
Slovák Otec Javorka, první rektor papežské koleje Russicum. Pak jako
skoro při každé příležitosti mluvil o odpovědnosti křesťana za prostředí,
(11) Ze soukromého archivu.
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ve kterém žije. Zmínil se o apoštoláte, o kroužcích Katolické akce, též o
Rodině. Pro ty, kteří o ní slyšeli po prvé, to byla výzva a zároveň slavnostní uvedení do apoštolátu chápaného jako celoživotní úkol.
Brzy se profesorovi doneslo, že v Praze pracuje mnoho slovenských
dělníků a že nežijí v dobrých sociálních podmínkách. V doprovodu lidí
z pražských kroužků se jednoho nedělního odpoledne vydal za nimi.
Bydleli v nouzových dřevěných barácích, celé rodiny i s dětmi namačkané na sebe. Hygienické podmínky byly špatné, zdravotní rovněž. Obyvatelé kolonie přivítali návštěvníky zpočátku zdrženlivě, ale za chvíli se od
baráku k baráku táhlo za Kolakovičem procesí. Lidé mu otevírali srdce,
ukazovali nemocné děti, stěžovali si na různé nedostatky. Hned rozděloval úlohy, kdo má co z jeho doprovodu zařídit - opatřit léky, zajistit nemocnici, vymoci sociální podporu atd. »Proč nás nechodí navštěvovat lidé jako vy?« povzdechl si jeden muž, »zatím o nás projevili zájem jenom
komunisté, přišli nás agitovat.« Nakonec se Kolakovič ptal, jak kdo plní
náboženské povinnosti. Špatně. Jakmile opustili katolické prostředí, ani
jim nenapadlo vyhledat kněze nebo kostel. Krátce nato Kolakovič zařídil v Praze slovenskou pastoraci a slovenské bohoslužby v kostele svatého Salvatora u Karlova mostu.
Bezpečnost se však nepřestávala o KolakoviČe zajímat a pátrala po
jeho pobytu. Je nepochopitelné, že ho nevypátrala, vždyť se pohyboval
téměř bezstarostně po Praze, mnoho lidí o něm vědělo, denně také celebroval u bočního oltáře v kostele svatého Ignáce u jezuitů. Zde ho však
zarmoutili. Jeden z jeho nejbližších přátel, pater Kajpr, byl nucen vyřídit
mu vzkaz od představených, že je nebezpečné pro něho i pro klášter, aby
sem nadále chodil celebrovat, ať si prý najde méně frekventované místo.
Nebylo to míněno špatně, nicméně Kajpr se svým dobráckým sarkasmem poznamenal: »To víte, Otče, teď, když jdou po vás, tak se vás
všichni bojí a nejraději by vás neznali. Ale až vás jednou budou chtít kanonizovat, to budou všichni horlivě hledat doklady, kdy jste tady celebroval a s kým jste se stýkal.«
Kolakovič však vůbec nebyl opuštěn. Bohužel už neměl čas rozvinout
i v českých zemích tak rozsáhlou apoštolskou činnost jako na Slovensku. Přesto i zde jeho působení zapustilo kořeny a značně ovlivnilo další
vývoj českého katolicismu.
Po delším úsilí se mu konečně podařilo najít způsob jak opustit republiku. Dne 1. srpna 1946 nastoupil, přesněji naskočil, do rozjíždějícího
se vlaku s belgickými repatrianty, do jejichž jmenné soupisky byl zařazen. Omylem nebo schválně Bezpečnost pak tvrdila - v proticírkevních
publikacích se to dodnes opakuje - že Kolakovičovi dopomohl k ilegálnímu odjezdu z Československa tehdejší ministr spravedlnosti dr.
Prokop Drtina. Nebylo to tak. Drtina byl do případu zatažen nevinně.
O dalších osudech pana profesora víme jen tolik, že byl v Belgii s kanovníkem Cardijnem, že byl též v USA, kde se po prvé setkal a velmi si
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rozuměl s paterem Leopoldem Brownem, farářem u svatého Ludvíka v
Moskvě v letech 1933-1945. Byl i v Číně, Indii a kdoví kde ještě. Častěji pobýval v Římě. Za Druhého vatikánského koncilu dával některým koncilním
Otcům exercicie. V pozdějších letech nechal své přátele v Československu
pozdravovat po kardinálu Trochtovi. Mnohá jména si stále ještě pamatoval.
Neméně pohnuté, i když jinak, byly osudy jeho československých
přátel. V padesátých letech téměř všichni členové Rodiny a mnozí další
členové kroužků Katolické akce, odhadem na tři sta lidí, byli odsouzeni
k vysokým trestům ztráty svobody, když jejich náboženská činnost byla
prohlášena za velezradu, případně špionáž. Většinou strávili ve vězení
pět až deset let, někteří, jako ThDr. Josef Zvěřina, ThDr. Oto Mádr a
profesorka PhDr. Růžena Vacková z pražské Rodiny a MUDr. Silvester
Krčméry a RNDr. Vladimír Jukl z bratislavské Rodiny dokonce čtrnáct
až patnáct, Nicméně všichni zůstalí panu profesorovi vděčni za dynamické zásady duchovního života a hlavně nové perspektivy pro budoucí
život církve.
Dr. Kolakovič měl pro duchovní obrodu v naší zemi a oživení autentického křesťanského života zcela mimořádný význam. I když od té doby
nastoupila u nás druhá a nastupuje třetí křesťanská generace, která hledá jiné, své mentalitě lépe odpovídající formy náboženského života a
apoštolátu, pokračuje často, aniž o tom ví, v tradici, kterou u nás založil
profesor Tomislav Kolakovič-Poglajen.

MIROSLAV KUSÝ (*)

NÁBOŽENSKÁ OTÁZKA
Na rozdiel od Čechov sú Slováci vo svojej podstatě ešte stále katolickým
národom. Sú ním v dlhodobej historickej kontinuitě a nepřešli teda v tom
ohťade takými kvalitatívnymi dějinnými zvratmi ako Česi (husitské revolučně hnutie, Biela hora, násilná rekatolizácia), ktoré by ich boli priviedli k
obdobnej prevažujúcej náboženskej vlažnosti národa ako celku. V tomto
(snáď jedinom) ohl'ade sú Slovákom dokonca bližší Poliaci než Česi (zaujímavé iba je, že tento faktor nikdy nehrál nejakú doležitejšiu úlohu v ich vonkajšej orientácii).
V procese homogenizácie moderného národa sa sice do značnej miery transformuje aj táto náboženská otázka, čiastočne snáď i ustupuje do
pozadia (ako napr. ukazujú sociologické výskumy), avšak za istých okolností sa z nej vždy znovu može velfrni 1'ahko stávať pálčivý problém: zvlášť
(*) Vychází bez vĚdomí autora. Vyňato ze strojopisu Slovenský fenomén
text přednášky v jednom českém mSstě v kvčtnu 1985).
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(upravený a doplněný

v podmienkách totalitného režimu s programovým násilným šířením
ateizmu.
Pri formovaní »slovenského fenoménu« možeme vidieť zhruba tri fáze podieFania sa náboženskej otázky na tomto procese:
1. Pred rokom 1948, tj. pred uchopením moci komunistami, náboženská otázka sice vstupuje do »slovenského fenoménu« ako isté jeho
Specifikum, nestává sa však predmetom sporu a jeho nějakého zvláštneho riešenia: národný útlak nie je ani za Uhorska, ani za prvej republiky
sprevádzaný náboženským útlakom. Nacionalistické hnutie, vedúce k
vzniku Slovenského štátu, sice vo svojej argumentácii operuje aj »bezbožnosťou Čechov«, avšak ani ono nemože tento argument využit' k dokázaniu nějakého Specifického náboženského útlaku z českej strany; na
druhej straně následný Slovenský Stát sa sice priamo viaže na svoje proklamované katolické základy, avšak táto proklamácia je u národa zasa spatné
velmi citeEne oslabovaná a dehonestovaná jeho vazalstvom k Hitlerovi.
2. Po roku 1948 začínajú na Slovensku tvrdé náboženské perzekúcie
- akých obdobu v Čechách v takom rozsahu sotva možno nájsf.
Tieto perzekúcie sú zamerané predovšetkým proti katolíkom: jednak
preto, že ich úlohou má byť »vysporiadať sa« s ideológiou a predstavitelmi Slovenského štátu, čo najviac ho aj touto cestou kompromitovať v
očiach národa; a jednak jednoducho preto, že ide o dominantně náboženstvo, teda o najdoležitejšieho ideologického protivníka. Vďaka asymetrickému modelu sa však v národnom povědomí tento náboženský
útlak veími úzko viaže na národný útlak, stává sa jeho súčasťou, ba často
aj jeho hlavným znakom, symbolom: tým viae, že tu ide o boj so Specifickým katolicizmom a jeho prejavmi.
3. Po vzniku federácie je sice převážná vačšina vlastných národných
požiadaviek Slovákov saturovaná, neuralgickým bodom tu však naďalej
zostáva právě náboženská otázka: boj totalitného režimu proti náboženstvu, zvlášť katolickému, sa totiž federáciou nijako neobmedzuje.
Naopak, v poslednom období sa naďalej stupňuje (v súvislosti s PoFskom,
pofským pápežom, aktivizáciou veriacich u nás) a náboženský útlak nadobúda nové formy. Rozdiel je iba v tom, že už nie je - ani v slovenskom
povědomí - priamo spojený s národným útlakom a tak začína vystupovať vo svojej vydelenej, čistej podobě. Ani vtejto podobě ho však nemožno zaradiť niekam mimo »slovenský fenomén«: náboženská otázka
naďalej tvoří jeho neoddeliteFnú súčasf, jeho specifický přejav,
Alto vieme, režim sa od začiatku snaží terorizovať veriacich všetkými
možnými spösobmi: plným podrobením si legálnej církvi, likvidáciou řeholí, obmedzovaním a sťažovaním náboženskej výuky a výchovy detí,
kontrolou a obmedzovaním náboženských obradov, bráněním v publikovaní a šíření náboženskej literatury, obmedzovaním a kontrolou výchovy nového kňazského dorastu, hrozbou odňatia »statného súhlasu«,
nevyhnutného pre legálny výkon kňazského povolania, perzekvovaním
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veriacich, ktorí sa verejne hlásia k svojej viere, atď. Ak teda boli na Slovensku od samých počiatkov »diktatury proletariátu« nějaké objektívne
předpoklady pre vznik »paralelnej poliš«., boli to právě v tejto náboženskej sféře. Takáto tajná »Božia obec« tu preto aj velmi čoskoro vznikla a
začala suplovat a dopffiať legálnu cirkev všade tam, kde táto nestačila
alebo nemohla či nechcela posobiť. Vznik federácie na fungovaní tejto
tajnej církvi nič nezmenil, pretože ani touto skutočnosťou sa nič nezmenilo na samotnom náboženskom útlaku.
Ak je teda v Čechách tajná cirkev iba jednou zo súčastí českej paralelnej kultury, ktorá má vo svojom celku podstatné širšie (než čisto náboženské) horizonty, na Slovensku táto tvoří nepochybne ešte stále dominantu slovenskej paralelnej kultúry, pokiafju posudzujeme z celonárodného hfadiska. K tejto tradičnej dominante sa až v poslednom období
pridávajú v slovenskej paralelnej kultuře aj drobné ostrovčeky iných
aktivit, hlavně mládežnických (ineditné literárne časopisy, výtvarníci
a pod.).

Dokumentace

PODNĚTY KATOLÍKŮ K ŘEŠENÍ SITUACE
VĚŘÍCÍCH OBČANŮ V ČSR (*)
Veřejní činitelé státní i církevní, mluvíce o poměru státu a církví,
vícekráte konstatovali, že v této oblasti dosud existují otevřené otázky.
Je proto spravedlivé a v souladu s naší ústavou (čl. 29), abychom se jako
věřící občané také k nim sami vyjádřili a tak kladně přispěli k jejich řešení.
Ve svých návrzích vycházíme z možností, které nám poskytuje naše
ústava, z přijatých helsinských dokumentů a především dodržování základních zásad marx-leninismu v náboženské oblasti, ve kterých se
uvádí, že »každý musí mít volnost vyznávat jakékoliv náboženství nebo
nevyznávat žádné náboženství; dělat nějaké rozdíly mezi občany, pokud
jde o jejich práva, v souvislosti s náboženským vyznáním je naprosto
nepřípustné; z oficiálních dokumentů musí být bezpodmínečně odstraněna jakákoliv zmínka o tom či onom vyznání občanů; církve se musí
stát úplně svobodnými, na státní moci nezávislými spolky občanů stejného smýšlení - jen důsledné splnění těchto požadavků může skoncovat s
hanebnou a prokletou minulostí, kdy církev byla v nevolnické závislosti
(*) Samizdat.
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na státu« (Marx - Engels - Lenin, O ateismu, nakl. Svoboda, Praha
1974, str. 137).
Z těchto uvedených zásad tedy vyplývají i naše návrhy za předpokladu, že stát nebude ani zasahovat či omezovat oprávněnou náboženskou
činnost církve.
Návrhy k nápravě nedostatků
a na vytvoření podmínek
pro lepší
náboženský
život
1. Žádáme, aby stát nezasahoval do výběru a neurčoval počet studentů na teologických fakultách a rovněž aby nezasahoval do výběru
vyučujících.
2. Žádáme, aby byl zamezen nezákonný nátlak a zastrašování rodičů
a dětí při jejich přihlašování do vyučování náboženství. Přihlášky do náboženství aby se nemusely podávat ve škole, náboženství aby se vyučovalo v 1.-9. třídě ZDŠ, případně i na dalších školách. Aby toto vyučování
nebylo omezeno jen na prostor školních budov, ale podle potřeby dohodou i mimo školy tam, kde jsou pro to podmínky. Aby se vyučovalo hned
od začátku školního roku. Počet vyučovacích hodin aby nebyl omezen a
závislý na počtu žáků.
3. Žádáme oficiální písemné prohlášení, veřejně, že náboženská výchova dětí nesmí být překážkou jejich přijetí na studium všech středních
škol a na vysoké školy - práva, medicína a další. Z tohoto důvodu aby se
neuváděly v komplexním hodnocení žáka nejen údaje o náboženském
vyznání žáka a rodičů, ale i příp. docházka do náboženství a vůbec jakákoliv zmínka o náboženství, protože každý takový údaj může být zneužit
k diskriminaci žáka v podmínkách, kdy oficiální ideologií ve státě je
marx-leninismus.
4. Žádáme, aby každé farní společenství mohlo mít legálně farní radu nebo aby jakoukoliv jinou formou mohli být laici nápomocni kněžím,
aby kolegiálně pomáhali řešit problémy farnosti, a také proto, aby se
mohla racionalizovat duchovní správa.
5. Žádáme, aby byla přesně vymezena pravomoc církevních tajemníků v tom smyslu, aby bylo zamezeno svévolné odnímání státního souhlasu z výkonu činnosti duchovních, především za horlivější činnost, zvláště s mládeží. Nejlépe by však bylo, kdyby tato funkce byla úplně zrušena.
6. Žádáme, aby bylo respektováno přání mladých křesťanů pro vstup
do řeholních společenství a tato aby nebyla žádným způsobem ve své
činnosti a existenci omezována.
7. Žádáme o možnost sdružování jak pro dospělé křesťany, tak i pro
křesťanskou mládež i mimo kostel ve společenství s knězem.
8. Žádáme umožnění duchovních cvičení (exercicií) pro různé stavy.
9. Žádáme možnost vzájemného styku s křesťanskými organizacemi
v celém světě.
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10. Žádáme možnost vlastního tisku podle skutečných potřeb věncích.
11. Žádáme možnost odebírání zahraniční náboženské literatury
podle zájmů a potřeb věřících.
12. Žádáme právo na pořad v rozhlase a televizi po dohodě se sborem ordinářů nebo později s předsedou biskupské konference.
13. Žádáme urychlené a důsledné dokončení rehabilitace nezákonně odsouzených kněží, řeholníků a laiků.
14. Žádáme zamezení diskriminace věřících křesťanů v zaměstnání,
především ve školství.
15. Žádáme zamezení svévolného odstraňování křížů, kapliček, soch
a jiných náboženských a kulturních památek po našich předcích z návsí,
cest, měst a jiných míst.
16. Žádáme, aby státní orgány umožnily jmenování nových biskupů,
jak tomu je i v jiných socialistických státech.
17. Žádáme odluku církve od státu tak, jak tomu je v jiných socialistických státech.
18. Žádáme, aby byl vrácen státní souhlas k výkonu duchovenské
činnosti všem kněžím, kterým byl odebrán.
19. Žádáme, aby byla umožněna stavba nových kostelů tam, kde je
jich zapotřebí.
20. Žádáme, aby byla povolena služba stálých jáhnů, kteří by byli nápomocni kněžím tam, kde sám kněz na pastoraci nestačí. V jiných
zemích, kde není dostatek kněží, je tato praxe běžná.
Ujišťujeme, že tyto naše návrhy a podněty vycházejí výlučně z našich
potřeb, jak je sami cítíme, z našeho zájmu o normální život v tomto světě,
z touhy po pokojné a činorodé práci pro naši společnost, z pocitu odpovědnosti za hodnoty, které pokládáme za svrchované, z úcty ke své víře a
k sobě samým.
Doufáme, že nalezneme u představitelů našeho veřejného života, k
nimž se přímo i prostřednictvím svých církevních představitelů obracíme s těmito podněty a návrhy, pochopení a snahu zajistit nám účinným
způsobem vnější podmínky pro rozvoj vnitřního života duchovního a
zajištění lepší budoucnosti nás všech.
Směrnicí pro naši aktivitu a společenskou angažovanost je nám encyklika Jana XXIII. Pacem in terris, kde v části páté Napomenutí a výzvy k
věřícím ukládá Svatý otec povinnost účastnit se činně veřejného života
tak, aby hospodářská, sociální, kulturní a politická zřízení nepřekážela,
nýbrž spíše pomáhala lidem k jejich zdokonalování a to ať už v řádu přirozeném nebo i nadpřirozeném (Jan XXIII., Pacem in terris, nakl. Vyšehrad, Praha 1969, str. 56).
Ztotožňujeme se také se stanoviskem Svatého otce Jana Pavla II.,
který ve své encyklice Vykupitel člověka uvádí: »Je proto těžké přijmout
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třeba i jen z čistě lidského hlediska stanovisko, podle něhož pouze ateismus má občanské právo ve veřejném a společenském životě, zatímco
vířící jakoby ze zásady jsou sotva trpěni anebo se s nimi jedná jako s
občany nižší třídy či dokonce - ano i to se stalo - jsou zcela zbaveni
občanských práv ...
Přesto však z moci svého úřadu se chci jménem věřících celého světa
obrátit na ty, na nichž nějakým způsobem závisí organizace veřejného
společenského života. Žádám je snažně, aby respektovali práva náboženství a působení církve. Není to prosba o nějakou výsadu, nýbrž o
respektování zásadního práva, jehož uplatňování je jedním ze zásadních
měřítek opravdového lidského pokroku v každém režimu, společnosti,
systému či prostředí.«

KARDINÁL TOMÁŠEK K ČLÁNKU VASILA BEJDY
- j i ,
V Praze, 2. listopadu
1985
1
Vazena redakce!
Váš časopis uveřejnil v 9. čísle Otázky míru a socialismu článek Vasila
Bejdy Kam jde Vatikán?, k jehož některým pasážím nemohu jako nejvyšší představitel katolické církve v Československu mlčet.
Ponechávám stranou autorovo hodnocení osobnosti Svatého otce Jana Pavla II. Velikost jeho osoby a jeho nesmírný kladný vliv na utváření
morálních a sociálních profilů světa je celým kulturním světem tak uznávaný, že hodnocením ze strany autora tohoto článku nemůže být jeho
velikost dotčena.
Opomíjím i autorovo hodnocení změn v kurii a jejich politického
významu, neboť - na rozdíl od p. Bejdy - nepovažuji se v této záležitosti
za kompetentního.
Nehodlám se zabývat ani otázkou »»politického charakteru náboženství«, jak píše p. Bejda, třebaže autor vychází ze zcela nesprávného
názoru, že církev nemá právo se vyjadřovat k veřejným otázkám. Naopak, je to její povinnost!
Nebudu se zde zabývat ani »středověkými« - jak píše p. Bejda - »názory na rozvod, přerušení těhotenství a kontrolu porodnosti«.
Panu Bejdovi pravděpodobně uniklo, že právě nejnovější lékařské výzkumy, obrazově a zvukově dokumentované, ukazují, že i nenarozené dítě
je člověk, který se již ve velmi raném stadiu vývoje brání proti lékařskému
zákroku, jenž má přivodit jeho smrt, že uhýbá nástrojům. To znamená, že i ve
světle a z hlediska současné lékařské vědy je názor církve naprosto správný!
Musím však co nejostřeji protestovat proti oné pasáži článku, v níž se
tvrdí, že »imperialistické síly se snaží z katolické církve v Československu udělat jakési potenciální centrum protisocialistické
opozice«.
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Cílem církve u nás není nějaká politická opozice, nýbrž normální
evangelizační a pastorační práce!
Není naší vinou, že do nedávné oslavy 1100. výročí smrti svatého
Metoděje na Velehradě, která měla být čistě náboženskou záležitostí,
byly zařazeny některé politicky zaměřené projevy ze strany státní správy, která už před tím ve sdělovacích prostředcích se snažila všemožným
způsobem udělat z tohoto výročí záležitost politickou. Tato stránka působnosti cyrilometodějské misie měla být podle našeho názoru projednávaná na jiném místě a je velká škoda, že se tak - na rozdíl od mnoha
zahraničních oslav tohoto výročí - nestalo i u nás!
Nejen tato skutečnost usvědčuje p. Bejdu z nesprávnosti jeho tvrzení,
že »Československý stát se nevměšuje do záležitostí církví a přísně respektuje jejich vnitřní zásady a normy».
Je dobře známo, že státní orgány zasahují do našich církevních záležitostí, a to do nejmenších podrobností prostřednictvím státního dozoru nad
církvemi na úrovni vlády, ministerstva, krajů, okresů a národních výborů.
Tento státní dozor má u nás tak absurdní rozměry, že zasahuje i do
osobního, soukromého náboženského života.
Svědčí o tom zásahy proti věřícím, zvláště mladým, proto, že se spolu
soukromě scházejí, aby se modlili, zpívali duchovní písně a četli Písmo
svaté,
Jsou leckdy souzeni proto, že se provinili proti § 178 trestního zákona: Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi.
Podle naší ústavy z roku 1960 mají však k tomu plné právo, neboť v
čl. 32 je stanoveno: »Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoliv náboženskou víru nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem.«
Kdyby bylo v tomto článku stanoveno, že »je zaručena svoboda kultu«, pak by se tato svoboda omezovala na společné náboženské úkony
jen v prostorách kultu, tj. na kostely a kaple.
Poněvadž 32. článek naší ústavy zaručuje »svobodu vyznání«, není
přípustné omezovat tuto svobodu jen na svobodu kultu.
Vládním usnesením ze dne 17. července 1954 byla zrušena evidence
náboženského vyznání. Skutečnost je však taková, že státní orgány vedou tuto evidenci velmi bděle a pečlivé, a to už od dětského věku.
V dotaznících, které se předkládají uchazečům o pracovní místa, sice
není dotaz, jakého vyznání je uchazeč, ale obyčejně se musí projevit, jakým způsobem se »vypořádal s náboženskou otázkou«.
Často velmi bděle se kontroluje, zdali jednotlivý občan navštěvuje
bohoslužby. Na tyto otázky pravidelně odpovídají stranickým orgánům
tzv. straničtí důvěrníci a dohližitelé.
Mnoho občanů, na které bylo podáno udání pro účast na bohoslužbách, si stěžuje, že museli opustit své pracovní místo, nedostali se na studia nebo byli i z nich vyloučeni.
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Situace věřících je typická i pokud jde o tish. ČI. 20 naší ústavy stanoví: »Všichni občané mají stejná práva a stejné povinnosti ...«
Mimo jiné to znamená, že nejen ateisté, ale i věřící mají stejné právo
na tisk. Jaká je však skutečnost? V knihkupectvích je dostatek literatury
ateistické, avšak t. č. není k dostání ani jedna kniha náboženská. Proč?
»Ústřední církevní nakladatelství« má zřejmě určité omezení, pokud jde
o souhlasy k tisku náboženských knih. A pokud je něco povoleno, je náklad tak nízký, že je v nejkratší době rozebrán.
Našim věřícím není lhostejné, že u nás již řadu let - až do roku 1985
- deset diecézí čeká na jmenování biskupů. Svatý otec je stále připraven
k tomu, aby i u nás obsadil všechny diecéze, takže zábrana je někde jinde!
Přes to všechno, že naši věřící, kteří tvoří velkou většinu našich občanů, dosud nejsou plně uspokojeni ve svých plně oprávněných náboženských požadavcích, jako občané se snaží obětavě a odpovědně plnit své
poslání v našem národním společenství.
A je pro Vás i to důležité, že naši věřící, v jednotě s ostatními věřícími
všech kontinentů světa, se svými kněžími, s biskupy a s nejvyšší hlavou
církve, se Svatým otcem Janem Pavlem II., velmi přispívají pro zachování vzájemného porozumění a míru v celém světě tím, že pracují především pro důsledné zachovávání spravedlnosti a základních lidských práv.
V tom duchu intenzívně pracuje v Římě »Papežská komise Spravedlnost
a mír«. Ano, teprve tehdy přestanou závody ve zbrojení, když ve všech státech světa bude důsledně respektována spravedlnost a základní lidská práva, neboť nebudou důvody k sebeobraně a nebudou ani útočné plány.
Proto neustálé psaní o míru a volání po odzbrojení a míru bude teprve
tehdy nejen věrohodné, ale také účinné, až ve všech státech světa bděle a
vytrvale se bude nejen hlásat odzbrojení a mír, ale také důsledně se bude
dodržovat spravedlnost a respektování základních lidských práv, a to ve
stejné míře pro každého občana.
S pozdravem

František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský

Redakci časopisu
»Otázky míru a socialismu«
Helénská 4
12000 Praha 2
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CO VZKÁZAL JAN PAVEL IL VEDENÍ PACEM IN TERRIS (*)
K telegramu kardinála Casaroliho z března 1985
Úvodem
Před časem se začalo proslýchat, že Svatý otec poslal odpovědna pozdrav 3. sjezdu zakázaného sdružení Pacem in terris, který se konal v
Praze v únoru 1985. Postupně vešlo ve známost, že kardinál státní sekretář Casaroli poslal kardinálu Tomáškovi z papežova pověření telegram,
jehož obsah má pražský arcibiskup tlumočit odesílatelům pozdravu.
Vyvolalo to protichůdné pocity. Věrní katolíci se ptali, jak je to možné a co to znamená. Vedení PiT jásalo; při slavnostním shromáždění
kněží 12. května v Ostravě biskup Vrana »tlumočil všem kněžím pozdrav papeže Jana Pavla II. a ve jménu jeho poselství požehnal mírové
práci katolických duchovních« (Lidová demokracie, moravské vydání,
15. května 1985). Katolické noviny č. 20 z 19. května uveřejnily na 1.
straně oslavný Článek k narozeninám Svatého otce a blahopřání od PiT,
výňatky z jeho projevů a fotografii. (Jen mimochodem kté fotografii: decimetr od rozesmátých tváří prezidenta Husáka a biskupa Vraný vraští
čelo nikoli papež Jan Pavel II., ale kardinál Wojtyla - po více než 6 letech pontifikátu se záplavou krásných papežových snímků k dispozici!)
Ve Vatikánu byl text Casaroliho telegramu publikován 22. května. Je
tedy možné znát a posoudit jeho obsah a význam. U nás vyšel jeho překlad v Informacích o církvi č. 6/85, ale nějakým nedopatřením vadný.
V následujícím uvedeme jeho správný překlad. Pro pochopení je nutné před něj zařadit pozdrav sjezdu PiT, neboť na něj římský telegram navazuje i doslovnými citacemi. (Opět malá poznámka: místy i opravuje,
např. z Prahy je nazýván papež předkoncilně »hlava církve«, což Řím
upravuje na »představený církve« - »rector«.) K úplnosti patří jako třetí
text blahopřání Svatému otci, v němž PiT podává své pojetí telegramu.
Že nepřípustné, ukáže náš rozbor textů.
Texty
7. února 1985 - Pozdravný telegram sjezdu PiT Janu Pavlu 11.
Svatý otče!
Se synovskou úctou, jakož i s láskou ke Kristovu náměstku, blaženému nástupci Petrovu a viditelné hlavě církve, jejímiž kněžími z obdivuhodné Boží milosti jsme, odvažujeme se v nejhlubší pokoře zaslat tento list.
(*) Orientace
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12 (červen 1985).

Pod vedením svých nejdůstojnějších pánů ordinářů, úzce spjatých s
Apoštolským stolcem, vykonáváme svou kněžskou službu k prospěchu
církve ve své vlasti, Československé socialistické republice. Tuto službu,
bohudíky, vykonáváme v dobách míru. Pastýřskou službu lze totiž účinně vykonávat jen v mírových podmínkách. Mnozí z nás, Vaši Svatost nevyjímaje, osobně zažili hrůzy války. Toto je současně také důvodem našeho úsilí o zachování a upevnění míru. V něm se podstatným způsobem spojujeme s celou církví a se všemi lidmi dobré vůle na celém světě.
Toužíce po míru sjednotili jsme se ve Sdružení katolických duchovních Pacem in tenis ČSSR, abychom s jeho pomocí mohli účinněji
sloužit míru a duchovním i občanským potřebám kněží.
Náš třetí sjezd, který se za účasti nejdůstojnějších biskupů a ostatních
ordinářů konal ve dnech 4. až 5. února t. r. v Praze, nám poskytl příležitost, abychom zhodnotili dosavadní činnost a uložili si nové úkoly. Sjezd
nám dal podnět, abychom veřejně projevili synovské city upřímné lásky
ke Kristovu náměstku, nezlomnou oddanost svatému Apoštolskému
stolci, jako i neochvějnou věrnost Matce církvi.
Konečně prosíme Otce veškeré slávy, našeho Pána a Boha, aby nám
Svatého otce zachoval v plném zdraví a svěžesti. Připojujeme pokornou
prosbu, aby nám Jeho Svatost neodepřela své apoštolské požehnání.
Setrváváme v oddaném společenství oltáře.
(Katolické noviny č. 7, 17. února 1985)
28. března 1985 - Odpověď telegramem kard.
Rev.mo Cardinale František Tomášek
Hradčanské nám. 16
Pmha

Casaroliho

RAZÍTKO
11900 Praha
28. 3. 1985

Z pověření Nejvyššího velekněze Ti sděluji, že mu došel telegram podaný 7. února, v němž účastníci nedávného sjezdu sdružení Pacem in
tenis vyjadřují svou synovskou úctu a lásku vůči Kristovu náměstku, Petrovu nástupci a viditelnému představenému církve. Zároveň potvrdili,
že chtějí věrně vykonávat svou kněžskou službu pod vedením ordinářů
těsně spojených s Apoštolským stolcem, a tak prospívat československým věřícím.
Jeho Svatost si přeje, aby bylo prostřednictvím Tvé eminence - způsobem, jaký uznáš za vhodný - tlumočeno odesílatelům telegramu poděkování za slova, kterými vyjadřují věrnost Svatému stolci. Všeobecně
známé normy, jimž podléhají sdružení katolických kněží, zůstávají
ovšem v platnosti.
Dále si přeje Nejvyšší velekněz, aby jim bylo připomenuto, že Svatý
stolec i sám Svatý otec mnohokrát neúnavně podnikal a podniká kroky,
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aby byly vyhovujícím způsobem vyřešeny problémy života katolické
církve v Československu. Zvláště požaduje, aby dlouho osiřelé diecéze
dostaly biskupy, aby bohoslove! byli svobodně a dobře vychovávám a
řádně připravováni na kněžství, aby se dostalo řeholním řádům a kongregacím, co je náležité, aby byla mládeži poskytována náboženská výuka a aby se mohly vydávat a šířit katolické časopisy, dokumenty, knihy a
další publikace s náboženským obsahem.
Zajisté si všichni českoslovenští křesťané i jiní věřící v Boha přejí plným právem - být řádnými a věrnými syny a dcerami své vlasti. Při této
příležitosti Nejvyšší velekněz důrazně vyzývá duchovní, kteří podepsali
zmíněný telegram, i všechny československé věřící, aby prokázali lásku
k vlasti a věrnost církvi tím, že se budou usilovně snažit - s uplatněním
svých občanských práv - o spravedlivé a rychlé řešení uvedených problémů podle obecně uznávaných zásad o svobodě svědomí a náboženství.
Závěrem ujišťuje Jeho Svatost všechny kněze a věřící vašeho státu o
svých vytrvalých modlitbách, které za ně vysílá k Bohu.
Tímto Ti s patřičnou úctou sděluji, co mi bylo uloženo, a zůstávám
Tobě nejoddanější
Augustin kard. Casaroli
17. května 1985 - Blahopřání

Svatému otci k životnímu

jubileu

Svatý otče,
v těchto dnech katolický svět obrací svůj pohled do Věčného města a
oslavuje narozeniny Vaší Svatosti, nejvyššího Pastýře církve. Spolu s
věřícími ve všech světadílech prosíme v pokorné modlitbě všemohoucího
Boha, aby Vaši Svatost chránil, posiloval a obdařil všemi svými dary, aby
církev v našich dnech pod vedením nástupce svatého Petra prospívala.
S blahopřáním spojujeme i náš vděčný dík za dopis, s jehož obsahem
jsme byli seznámeni a který je otcovskou odpovědí na telegram III. celostátního sjezdu Sdružení katolických duchovních Pacem in tenis ČSSR.
Slova, která J. E. kardinál Augustin Casaroli nám v dopise adresuje, zavazují nás, abychom ve spolupráci s našimi nejdůstojnějšími pány biskupy a diecézními administrátory ještě usilovněji pracovali pro dobro církve a vlasti. Tímto způsobem chceme plnit přání Vaší Svatosti.
Se synovskou věrností a oddaností
knčží Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSSR
(.Katolické noviny č. 20, 19. května 1985)
Rozbor
Dokumenty vycházející z římského centra církve mívají pečeť vytříbenosti tisíciletou tradicí. Nelze je číst jako běžné novinové stati. V nich
mívá svou váhu každé slovo, které je řečeno - popř. neřečeno. Diskrétně
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je v nich započítána celá situace, do které míří. Předpokládá se inteligence a dobrá vůie. Říkají mnoho málo řádky i mezi řádky.
V Římě bylo jasné stejně jako nám, že pozdrav sjezdu, bohatě protkaný tradiční titulaturou a »synovskou úctou«, »nezlomnou oddaností«,
»nejhlubší pokorou« atd., je neupřímná taktika, která se na pozadí otřesné reality vyjímá spíše jako výsměch. Z toho, že odpověď došla až po
neobvyklém průtahu 7 týdnů, vyplývá, že bylo vážně uvažováno, zdali je
vůbec únosné odpovědět, a když, jakým způsobem.
Telegram není pouhá zdvořilá formalita. Tím méně se dá považovat
za blahovolné přitakání k »službě míru a duchovním i občanským potřebám kněží« - o tom záměrně a výmluvně mlčí; nepotřebuje přece dokazovat, že tu jde o docela jiné věci a zájmy. Neméně výmluvné je, že Jeho
Svatost záměrně oslyšela »pokornou prosbu« o apoštolské požehnání; v
tomto případě je musela odepřít, aby nebylo vydáváno za schválení toho,
co provádějí. Zato ujišťuje »všechny kněze a věřící vašeho státu o svých
vytrvalých modlitbách za ně« - přičemž ví dobře, že někteří potřebují
především prohlédnutí a obrácení.
Ale není už sám fakt odpovědi uznáním PiT, jeho církevní legalizací?
Naprosto ne. Někdy jsme nuceni jednat s lidmi a institucemi o určitých
věcech, aniž to znamená náš souhlas s jejich názory, počínáním nebo
právním statutem {aktuální markantní příklad: teroristé, kteří zadržují
rukojmí). V mezinárodních stycích se vyskytuje řada odstupňovaných
postojů, např. vůči nově vzniklým útvarům: aktivní odmítání, když došlo
k vážnému porušení práv; pasivní ignorování jeho existence jako nevítané; uznání de facto, jednání o určitých zájmech s neopominutelným
partnerem, byť právně defektním; uznánícře jure za právně plnocenného
člena společenství.
PiT je útvar fakticky existující, byl vyvolán v existenci státní mocí a jí
je udržován. Je součástí neblahé situace církve u nás, V současnosti uvázlo jednání s vládou ČSSR na jejím tvrdošíjném požadavku uznání Pil1,
jinak se nebude jednat o ničem. Na druhé straně musí být i státu jasné, že
církev nemůže nikdy dát požehnání útvaru, jehož vlastní cíl je pomáhat
při umrtvování církevního života. V takových případech musí někdo
přijít s návrhem kompromisu, který by byl oboustranně přijatelný. Z tohoto hlediska se snad nemusí zdát zcela absurdní, co nadhodily zahraniční komentáře, že tento telegram obsahuje diplomaticky jemný náznak možného východiska. Vyznačuje však také meze, od kterých církev
nemůže ustoupit. Jsou dány z povahy věci a vysloveny v církevním právu. Kánon 278 Kodexu kanonického práva dává možnost sdružování
kněží k cílům přiměřeným duchovnímu stavu (§ 1), zvláště k podpoře
duchovní služby a jednoty (§ 2), avšak ldade meze: »Duchovní ať nezakládají sdružení a nevstupují do takových, jejichž cíl nebo činnost není
slučitelná s povinnostmi duchovního stavu nebo může bránit svědomitému plnění úkolů svěřených příslušnou církvení autoritou« (§ 3).
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Svatý stolec tedy navázal na projevy oddanosti, obsažené v pozdravu
sjezdu, a zkusil je vzít vážně. Hned však a zřetelně připomněl podmínky
platící celosvětově: »Všeobecně známé formy, jimž podléhají sdružení
katolických kněží, zůstávají ovšem v platnosti« (»Firmis autem manentibus normis, quibus sacerdotum catholicorum consociationes reguntur,
omnibus sane cognilis«). Právě tato pro naši situaci klíčová věta byla
v překladu u nás šířeném zkomolena do nelogického slepence a tak zneškodněna: »Avšak podle dosud platných předpisů, jimiž se řídí katolická
kněžská sdružení a které jsou všem dobře známy, Jeho Svatost si přeje
prostřednictvím Tvé Důstojnosti poděkovat... těm, kdo podepsali uvedený telegram, za slova věrnosti.«
Všeobecné připomenutí normy není pouhým odsouzením, obsahuje v
sobě i kladné pozvání: můžete existovat a dělat i leccos z toho, co se teď
pokoušíte dobrého uskutečňovat, jestliže přestanete být pátou kolonou a
budete útvarem přijatelným uvnitř organismu církve.
Na to přímo navazuje další odstavec, jehož smysl se dá stručně vyslovit otázkou: Kde jste byli a komu jste pomáhali, když se Svatý stolec po
léta namáhal vydobýt české církvi důležité složky života (biskupové, výchova kněží, řehole, mládež, tisk)?
Závěr vyúsťuje v adresnou výzvu. PiT má možnost dokázat, že nepředstírá oddanost, když se začne skutečně brát o práva církve právě
vypočítaná. Jasně tu zaznívají slova, která v jejich slovníku naprosto
chybějí: spravedlivé a rychlé řešení, svoboda svědomí, svoboda náboženství, »s uplatněním svých občanských práv« (v originále: »suis nempe civium usi iuribus« - ne bezzubé »v duchu svých občanských práv«
podle jejich překladu).
Kard. Casaroli bystře vycítil, že by to mohli vyložit jako pověření z
nejvyššího místa, aby jednali se státem za církev sami, proto adresoval
tuto výzvu současně i všem věřícím. Neopomněl zdůraznit také křesťanskou povinnost vůči vlasti. Vymáháním práv ji neporušujeme, naopak
naplňujeme, protože odpírá-li stát občanům práva, sám se poškozuje
tím, že ztrácí jejich důvěru a ochotu.
Odpověď na římský telegram je obsažena dost zřetelně v blahopřání
ze 17. května: Děkujeme za uznání naší cesty a budeme pokračovat.
Drzost, zaslepenost, něco horšího?
Učme se číst s pokojným kritickým rozumem i pobuřující slova. A s
vnitřním pokojem a s láskou prosme i za těch několik nepřátel ve vlastní
rodině.
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MEDAILE A SAMIZDAT (*)
Déšť řádů, medailí a uznání tentokrát (9. května 1985) hojně pokropil náboženské představitele všech denominací. Věrné nástroje moci
měl odměnit vnější slávou (nádavkem k materiálním stimulům), méně
spolehlivé pobídnout k větší angažovanosti. Straníci spolu s žasnoucím
lidem dostali velkolepou podívanou: také církve - nebezpečný ideologický nepřítel, s nímž není smír možný, a proto musí být zlikvidován souhlasí s politikou strany a vlády. A spolupracují tak, že si zaslouží poklepání na rameno. Odedávna působilo vládcům největší potěšení předvádět veřejnosti poražené krále, získané za vazaly. Jenže v tomto případě to nebyli praví reprezentanti církví a jejich názorů, kdo s oddaným
vzhlížením příjímali pocty z rukou svých pánů, ale sluhové mocí protlačení do křesla.
Na adresu dvou katolických biskupů řekla jedna věřící žena prostě:
Vzali odměnu svou. Zajisté, nesmíme pronášet konečný soud nad nikým, ten patří Bohu. Ani se cítit nadřazení a sebejistí, neboť »Kdo si
myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl« (1 Kor 10,12). Nicméně i evangelium samo mluví zřetelně např. o Jidášovi; láska nám nezakazuje pojmenovat zlo přiměřeně hlasitě, naopak nám to přikazuje.
Při pročítání jmen odměněných nikoho neudivilo, že tam chybí nejvyšší představitel katolické církve u nás, kardinál Tomášek, zato poněkud překvapila jiná jména: i ti jsou stejně »zasloužilí«? Pozor, nesmíme
podlehnout dojmu, se kterým počítá medailová politika. Když neztratíme z mysli celý záměr spojený s vyznamenáními (viz shora), můžeme
pochopit, proč se mohli vedle Adlera a Jonáše octnout i Kavale a Horký.
Snadno bychom ublížili spravedlnosti i nám samým, kdybychom se nechali svést obratnou propagandou k černobílému třídění.
Necelý měsíc předtím, než zazněly fanfáry 9. května, vyjely skupiny
příslušníků Bezpečnosti v týž den a hodinu (před polednem 11. dubna
1985) do osmi bytů plus chalup a pracovišť v Cechách, na Moravě a na
Slovensku. Domovní prohlídky a výslechy se zadržením na několik dní
až týdnů. Další přišli na řadu s výslechy, popř. také s domovními prohlídkami. Žeň nebyla malá, zabavili sta a sta předmětů: psací a rozmnožovací stroje, náboženské publikace rozmnožené neb přivezené z ciziny,
pasy a peníze, modlitební knihy, bible atd. až např. i ruský slovník. Samozřejmě, bude mnoho z toho vráceno a postup příslušníků byl většinou
až nápadně korektní, výpovědi vyslýchaných se zapisovaly věrně. Ale
nad jejich hlavami visí obvinění z trestné činnosti proti § 178 trestního
zákona, se sazbou do 2 let vězení. Ten podivný paragraf trestá »maření
státního dozoru nad církvemi«, ale v praxi bez skrupulí stíhá jakoukoli
náboženskou aktivitu, která se »nelíbí«.
(*) Informace

o církvi 6. 6/1985, sir. 13-14.
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Přesto nesmíme přehlédnout rozdíl proti minulosti, kdy např. ještě
koncem padesátých let šel kněz na dva roky do vězení jen za to, že přeložil životopis svaté Terezie z Lisieux a dal ho přečíst jiným. Ideologickému sekernictví mezitím nezbylo než poněkud ustoupit pod tlakem
ekonomických a jiných faktorů. Přesto teď znovu došlo ke spektakulárnímu zásahu. Proč? Mezi lid prosáklo, co se ve stranických kruzích
začalo říkat: že byla po léta upřena hlavní pozornost na Chartu 77 a mezitím se rozbujeli katolíci. Rozbujeli - to je pozoruhodné slovo, výstižné.
Sděluje, že víra je život, že se prosazuje vnitřní silou, navzdory zadupávání. Letošní velikonoce byly nepřehlédnutelnou ukázkou růstu víry
účastí v kostelích, Mládež se nechce nadchnout pro povinnou ideologii výskyt opravdu věřících marxistů je chronicky vzácný. Ve světě vědy je
proti oficiálním prognózám nevěra stále méně samozřejmá - nejangažovanějším ve skupině kolem katolického samizdatu se ukázal být vědecký
pracovník ústavu Čs. akademie věd! Proto se vládnoucí vrstva cítí nucena nasadit mocenské prostředky k podpoře své ideologie, když ona sama
v ideologickém boji tak velice selhává. Co také může nabídnout proti
křesťanské perspektivě lidstva, vyjádřené slovy »civilizace lásky«?
Ale už to není ten sveřepý zničující boj proti náboženství. S velkou
skupinou občanů uvědoměle a svobodně hájících své základní životní
přesvědčení musí počítat každý režim ve vlastním zájmu. K tomu dospěli
maďarští komunisté už před léty a dokázali to vyslovit a zkoušet v praxi.
Východoněmečtí jsou ještě liberálnější. Rovněž Čína dala do pohybu
proces tímto směrem. Dokonce i v Albánii lze pozorovat zatím nepatrné
známky ústupu od ateizačního fanatismu. Ale jedno je jisté: náboženství
dostane větší prostor jen tehdy, když se o něj důrazně hlásí svou vitalitou. Jedním z projevů života je právě samizdat.
Nejednou jsme slyšeli a slyšíme: náboženské literatury je dost, ani
kněží, ani věřící si nestěžují, jsou tedy spokojeni. Skutečnost zná každý z
nás: od začátku sedmdesátých let, za asistence PiT a oddaných ordinářů,
se rozsah vydavatelské činnosti Charity postupně zmenšoval až téměř
k nule. Katolíci si tento nedostatek doplňovali od počátku soukromou
samoobsluhou, Koncem sedmdesátých let se pustili někteří do díla ve
větším stylu. Byli postiženi v posledních letech nejméně dvěma soudy.
Nyní má dojít k dalšímu s obětavými pracovníky, kterým se dařilo po několik let zásobovat kněze i laiky tím, co potřebovali a vítali, a to na úrovni, se kterou nemůže konkurovat vládou řízený tisk pro katolíky.
Samizdat byl, je a bude, ani příslušní činitelé nemají iluzi, že se jim
podaří ho zničit. Zmizí sám, teprve až bude dobrá literatura volně k dostání. Do té doby se bude psát, opisovat, rozmnožovat a šířit. Po pět tisíc
let, od vynálezu písma, patří písemná kultura k životu lidstva. Je nezbytnou součástí i náboženského života. V katakombách dostává podobu samizdatu. Ten je cennější o rizika a oběti s ním spojené.
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Sluší se vážit si dobrého samizdatu, děkovat za něj Bohu a prosit za
ty, od kterých jej dostáváme. A být s nimi solidární v myšlení, slovech a
činech, jak to mnozí krásně ukázali v tomto posledním případě.
A co s těmi omedailovanými nešťastníky? Za ty prosme ješte víc.

ČESKÝ KATOLICKÝ SAMIZDAT 1978-1985 (*)
Tvrdý policejní útok na katolický samizdat 11. dubna 1985, kdy bylo
zabaveno po desítce psacích a rozmnožovacích strojů {kromě mnohého
jiného) a zadrženo i obviněno šest věřících občanů, dává podnět k retrospektivě.
Duchovní samoobsluha v písemné podobě začala fungovat poté, co
nám byl po únoru 1948 odňat všechen náboženský tisk hodný toho jména. V padesátých letech se začalo psát, opisovat a překládat pro potřebu
vlastní a blízkých lidí. V šedesátých letech rozvinula kvalitní soustavnou
aktivitu anonymní edice, která vydávala překlady knih pro náročnější
čtenáře. Byly to vázané svazky psané strojem, pochopitelně v malém
počtu a za nezbytně vysokou úhradu. Vedle toho zhoustlo množství nejrůznějších strojopisů, popř. rozmnoženin s pestrou tematikou a rozličnou úrovní.
Samizdat ustoupil do pozadí během Pražského jara. Dva povolené
časopisy začaly být znovu opravdu katolické; Charita i Vyšehrad (částečně) začaly zaplňovat dvacetileté vakuum. Během »normalizace« ediční
činnost tohoto druhu postupně odumírala, takže v sedmdesátých letech
přinášel hodnotné čtení takřka jen Cyrilometodějský kalendář. Souběžně však ožívalo znovu soukromé vydávání, tentokrát už často cyklostylovaných tisků, řidčeji rozmnožených vyšší technikou. Velkoryse tímto
způsobem pracovala na Moravě Adámkova skupina, policejně postižená
roku 1979, podobně jako o něco později v Čechách P. Radim Hložánka.
O obsahu jejich činnosti bylo v souvislosti s jejich procesy referováno ve
Studiích (a 69, III/1980, str. 293-296; č. 78, VI/1981, str. 562-573; č. 79,
1/1982, str, 70 a72-75; č. 81, III/1982, str. 272-273 a 278-279; č. 83, V/1982,
str. 485-489).
Od roku 1978 došlo k novému vývoji: začaly vycházet cyklostylované
časopisy a od 1980 se objevuje promyšleně diferencovaná vydavatelská
činnost. Charakteristická je pro ni snaha o redakční i tiskařskou úroveň
a velký čtenářský okruh. O tomto novém stadiu, které začalo vzbuzovat
pozornost i mimo katolické kruhy, se nám podařilo zjistit, co zde podáme formou bibliografického přehledu za uplynulých sedm let. (Poznámka: Není pochyby, že Státní bezpečnost má přehled ještě úplnější.)
(*) A n o n y m n í strojopis.
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T E O L O G I C K Ý SBORNLK (TS)

Vyrostl z potřeby doplňovat teologické vzděláni' kněží na současnou
úroveň.
První číslo Teologického sborníku vyšlo na jaře 1978, další ve volných lhůtách, poslední páté v létě 1979. Vydávání skončilo, když byli
zatčeni členové Adámkovy skupiny na Moravě, kteří TS také rozmnožovali.
Všechna čísla mají formát A5, sešit v polotuhých deskách, husté strojopisné stránky, cyklostyl. Rozsah mezi 50 a 70 stranami. Obsah zabírá
teologickou, pastorální a spirituální oblast. Původní články vycházely
anonymně nebo pseudonymně.
Číslo 1: Jeden překlad: P . S T O C K M E I E R , Historické proměny základních myšlenek pastorace. Původní práce: Pojetí Boha, pojem osoby
a proměnnost v nejnovější teologii (referát), Svět je mnohorozměrný
(osobní vývoj teologa), Oddanost (ke kněžské spiritualitě). Ústřední
místo zaujímá originální a bohatě rozvedený Náčrt nové kristologie.
Číslo 2: Na rozsáhlý rozhovor s Wahrem Kasprem Smrt, soud a
posmrtný život navazuje původní úvaha Životem k smrti a smrtí k životu. Dále: P . E H L E N , Pojetí teologie sovětských filozofů (nebývalá objektivita některých sovětských filozofů), N . L O H F I N K , Davidovské
pokušení
(stát a církev z hlediska bible) a H. D . R I E M E R , Nová »náboženství mladých«.
Číslo 3: Nejrozsáhlejší je původní přehled Z nových kristologií. Rovněž původní je článek Analgetika z etického hlediska. Dále: P. N E M E S H E GYI, Asijská pojetí a zkušenosti Boha, J . G R O N D F X , O morálce, potratech a
antikoncepci a dvě poznámky o pastoraci depresivních.
Číslo 4: Dvě filozofické úvahy: J Ó Z E F T I S C H N E R , Čím je filozofie, kterou se zabývám a V O J T Ě C H ILLA (pseudonym), Východisko láska (krize
smyslu a filozofie naděje). Z morálky: J . G R Ü N D E L , Deset let od encykliky
Humanae vitae a původní Tři otázky z praxe (Jak se pozná těžký hřích,
Kdo vlastně odpouští, Hříchy proti Duchu svatému). Dále římský dokument o odzbrojení, pastorační poznámky a podnětné Pastorační směrnice afrického arcibiskupa Wa Ilungy z roku 1975, kdy se Mobutův režim
snažil zničit křesťanství v Zaire.
Číslo 5: Pokus o syntézu západního a východního pojetí Boha podává P. SCTIOONLÍNBEKG, Osobní Bůh, neosobní božské. Rozbor tradicionalismu a zásadní stanovisko k němu: Y . C O N G A R , Arcibiskup Lefébvre - učitel tradice? Nutné rozlišení. Dále: G . R O M B O L D , Existenciální
význam
svátku, A . K U A X N E H , Diskuse o základních hodnotách, T H . N Y I R I , Pohled
na postavení církve v Maďarsku. Původní Pokus o interpretaci filmu
(I. Bergmann, Scény z manželského života) je ukázka, jak vnímat umění
a těžit z něho hodnoty.
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T E O L O G I C K É TEXTY (TT)

Vycházejí od začátku roku 1980 ve volných lhůtách, první tři čísla s
názvem Texty. Formát A4, cyklostylováno, rozsah 50-60 stran.
Je to teologická revue pro kněze a teologicky zainteresované čtenáře.
Klade si za úkol poskytovat vhled do současného teologického a náboženského myšlení prostřednictvím nejlepších odborníků, proto převažují překlady. Dále poskytuje rozhled po církevním dění ve světě s hlubšími analýzami. Programově představuje různé teologické školy a pozice, sleduje i ekumenické zřetele. Původní příspěvky se zaměřují spise na
domácí duchovní situaci; pokud už nevyšly v cizině, jsou jejich autoři
označeni pseudonymem nebo šifrou. Diskuse se vítá, ale obtíž,ně realizuje. Rubriky - Recenze, Panoráma, Portrét, Dokument, Tribuna, Ze života, Praxe, Lexikon - vycházejí ve volných kombinacích.
Číslo 1: Je uvedeno původními nepodepsanými úvahami S Janem
Pavlem II, a Umění číst periodikum (o dialogu redakce se Čtenáři - teologie a etika čtení a psaní). Ústřední téma je eschatologie: ve Starém zákoně ( J - N E L I Š ) , V Novém zákoně ( A . C O D V ) , Křesťanské »modely« nebe
{ P . S T O C K M E I E R ) , Věčnost z času ( K . R A H N E R ) a vyjádření římské kongregace k těmto problémům. Tematiku doplňuje recenze a teologické i pastorační zhodnocení knihy R. A . M O O D Y H O , Život po životě. Tendenci vyhýbat se složitosti pravdy rozebírá D . M I L R O Y , Iluze
fundamentalismu.
Číslo završuje panoráma Církev v Polsku a portrét /. II, Newmana.
Číslo 2: Úvodní zamyšlení Vyhlížení zítřku vybízí k odpovědnosti za
církev (»být církví«) a za svět {»civilizace lásky«). Dvě hlavní témata;
Taizé (soubor informací) a ekologie: L. Ross, Ekologická výzva a křesťané, j. M. H O U S T O N , Náboženství a životní prostředí a referát Hledání nového životního stylu (přirozenějšího a prostšího, různé skupiny). Volněji
navazuje H . S C H Ü R M A N N , Bible proti odpovědnosti za svět? a F . S . N O C K E ,
Teologické aspekty utrpení. Panoráma: V Albánii víra nevymizela a portrét: Africký arcibiskup
Tchidimbo.
číslo 3: Editorial Živá víra - mrtvá víra. Dvě hlavní témata jsou: případ prof. Klinga (průběh a dvě základní pojednání o vztahu církve a teologie - B . W E L T E , M . S E C K L E R ) a osobní víra; K . R A H N E R , Dnešek víry a tři
původní zamyšlení: O pravdivost křesťanské víry ( A M I G A ) , Věření a myšlení (P. G A U D E N T I U S ) a Jak mluvit o víře ( V O J T Ě C H RAŇKÚ). Recenze; L .
POK, Jak člověk stvořil bohy ( K A L Y P T O N se kriticky vypořádává s knihou a
oficiálním ateismem u nás). Portrét: Theodor Haecker.
Číslo 4\ Ústřední téma uvádí editorial Proč psychologie. Rámcové
úvahy H . V . N U B E L , K humanistické psychologii a H . S T E N G E H , Problematika pastorační psychologie. Prakticky: A . G Ö R K E S , Katolicistní nepravdivost, K. F R I E L I N G S D O R F , Osvobozující zkušenosti (nácvik komunikace
pro křesťany) a obšírná pastoračněpsychologická studie týmu v NDR:
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Dospělí mezi sebou (proces vývoje lidského jedince, čtyři základní neurotické struktury, závěry pro výchovu a pastoraci). Recenze: Knihy o
psychologií. Panoráma: Duše katolického Polska (historická analýza od
biskupa Nossola). Tribuna: Kritický dodatek k 5. číslu o Küngovi. Portrét: Martin Buber.
Číslo 5: Ekumenické, uvedené editorialem Hříšný luxus rozdělení.
(původní) a W . K A S P E R píší k 450. výročí augsburské konfese. Dále: A . S C H M I ß Papežství v ekumenickém rozhovoru a V O N A L L M E N , Potřebujeme papeže? (protestantský teolog), osobní zkušenost Smíšené manželství a V. R A Ň K Ú , Interkomunio. Lexikon: Přehled náboženských útvarů v ČSSR (z neprodejné oficiální publikace). Tribuna: Kritické poznámky k »Věření a myšlení« z TT 3 (AMICA). Portréty tří ekumeniků: Paul
Couturier, Lev Gillet (»Východní mnich«) a Antonín Mandl.
KASIÁN

Číslo 6: Spirituální. Editorial: Duchovní vertikála. První blok osvětluje modlitbu: J. P I E P E R , Dnešní člověk a kontemplace (rozhovor s křesťanským filozofem), K . R A H N E R , Mystika, cesta víry k Bohu, K A S I Á N , Duchovní život (podněty z křesťanského Východu), T. Š P I D L Í K , Modlitba
Ježíšova, }. Bors a P. P E N N I N G , O duchovním vedení (pravidla podložená
psychologií), G . P H I L I P S , Modlitba a činnost (stále aktuální problém).
Druhý blok se věnuje duchovním společenstvím: V. K O U D E L K A , Otec
Evropy (svatý Benedikt), V. M A T U R A , Řeholní život budoucnosti. Po
přehledu Nová duchovní společenství následuje řada článků o charizmatickém společenství: Charizmatické hnutí (historický vývoj), T . L E D Ó CHOWKKA, Katolické hnutí charizmatické
obnovy (zkušenosti v různých
zemích), původní reportáž Letnice u svaté Brigity. Dokument: stanovisko belgického episkopátu Pastorační hodnocení charizmatické obnovy.
Recenze: Duchovní literatura ve výběru. Portréty: Metod Klement OSB
(A, HI-.IDI.HIÍ) a Jan Ev. Urban OFM (Quis).
Číslo 7: Manželství a jeho problémy. Editorial: O manželství v dialogu. Pohled teologický: K. L E H M A N N , Svátost pro dva, a sociologický:
Pacient manželství - stav vážný (průřez současným stavem ve světě).
Dále: Koncil a biskupský synod (1980 - přehled diskusí o manželství) a
H . E R H A U T I Í R , Poznámky
k Familiaris consortio (kritické doplňky k papežskému dokumentu). Odborné pohledy: H . S C H Ü R M A N N , Nerozlučnost
podle Nového zákona, srovnávací přehled Východní a západní řešení
nerozlučnosti, W . E R N S T , Manželství jako instituce a H . H E I M E R L , Manželské právo v novém Kodexu. Dvojí ekumenické ohlédnutí: referát o
dokumentu ČCE o manželství Zápas českých evangelíků o rodinu a recenze: H I L D K G A H D A , Nejen o křesťanské rodině (Christenson, Křesťanská
rodina). Dále: K A S I Á N , Manželské kněžství (spiritualita manželství z patristické inspirace a živé zkušenosti), J. S A L I J , Čtvrtstoletí zákona o potratech (v Polsku). Panoráma a Lexikon o křesťanství v Anglii. Portrét: Dominik Pecka (Quis).
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Číslo 8: Téma: Pokání a smíření. Editorial: Pokání je setkám" v lásce.
Teologicky: V O J T Ě C H R A Ň K Ú , Vykoupení a spása. O T O MALÍK, Pokání a/nebo smíření. J. F I N K E N Z E L L E R , Z dějin svátosti pokání. K praxi nij.: K . R A H
NER, Proč se přesto zpovídat, A, G Ö R K E S , Osvobození od zla, L . W A C H I N GER, Umění přijmout odpuštění, D . B O N H O E F F E R , Bratrská zpověď a odpuštění, dále o praxi pokání u pravoslavných, evangelíků a Židů. Ze života:
Penitenti o pokání (hlasy z terénu) a Zpytování české církve (-v-).
Praxe: Svátosti rozvedeným? Portréty: Silvester Braito a Josef Zvěřina
(Quis).
Číslo 9: Březen 1984. Historické. Editorial: Odpovědnost za dějiny.
První blok - jubileum Martina Luthera: Katolicko-luteránské prohlášení, papežův dopis a M. I S E R L O H , Luther a rozdělení církve (historickoteologický rozbor). Na druhého jubilanta upozorňuje K. H A A S , Válčící reformátor Huldrych Zwingli. Nadějně vidí možnost překonání rozdělení
K. R A H N E R , Ekumenický realismus. Druhý blok - různá historická témata: J. R R E J Č I , Historická pravda, ]. V. Poic, Na obranu Jana z Jenštejna
{kritické poznámky k de Vooghtovi), T. Š P I D L I K , Palčivá otázka českého
ekumenismu (Hus). O smyslu českých dějin dva: B. C I I U D O H A a »tentokrát ekumenicky« E R E M I T A . J . L E D E K E R , 0 náboženství ve východní Evropě (podle B. Cywiňského). Panoráma: Diplomatické styky Vatikán USA. Recenze: obšírná E R E M I T A , V. Medek, Cesta české církve dějinami,
další stručné (Šoltész, Grigulevič, Souček). Portréty: Bernhard Lichtenberg (St. H. Bl.), Zdeněk Kalista (Quis).
Číslo 10: Únor 1985. Téma: Tato naše církev. Editorial: Pro nebo proti nastoluje dva aktuální problémy - příslušnost k církvi a odpovědnost
za její budoucnost. Základní články: H . DE LUUAC, Paradoxy církve, J.
R A T Z I N G E R , Mimo církev není spása?, K . L E H M A N N , Odhodlání k střízlivé
lásce a původní Být křesťanem mimo církev? K situaci o budoucnosti
církve ve světě: J. Ev. U R B A N , Křesťan v současném světě, V . RANKO, Zítřky
církve, slovenské Úvahy o situácii našej cirkvi a poučná retrospektiva z
roku 1 9 2 5 : ) . L . H R O M Á D K A , Křesťanství - církev - klerikalismus. Aktuality: části Schillebeeckxova projevu v Praze, které nesměly vyjít v Katolických novinách. Fórum: mj. V . D Ě D I C , Císařovo císaři. Panoráma: z Rumunska a Maďarska. Recenze: čtyři knihy o křesťanech v situaci »na
ostří meče«. Portréty: Karl Rahner (Quis a T H K O T I M O S ) a Adolf Kajpr
(Quis).
VZKftlŠENÍ

Časopis pro katolické rodiny. Začal vycházet na jaře 1979 nejprve
strojopisně, pak v různých vyšších technikách. Ustálil se na 5 ročních
číslech (postní, velikonoční, svatodušní, svatováclavské, vánoční). Formát A4, výjimečně A5, rozsah kolem 20 stran.
Obsahuje duchovní úvahy, stránku pro děti, komentář k církevnímu
dění, beletristické seriály. Původní příspěvky podepsané šifrou.
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I N F O R M A C E O CÍRKVI ( I O C )

Vycházejí od jara 1980 jako měsíčník. Obsah: dokumenty římské i
zdejší, zprávy o činnosti Svatého otce, komentáre, otevřené listy, zprávy
o soudním i jiném stíhání kněží a věncích, zkušenosti ze života křesťanů
v ČSSR, zpravodajství ze světa, texty k zamyšlení. Formát A4, cyklostylováno. Rozsah kolem 20 stran.
Edice

DUCH A ŽIVOT

Názvem se hlásí ke Kristu (Jan 6, 63) . Vychází od začátku roku 1980.
Tematicky se snaží zaplňovat bílá místa v oboru náboženské literatury v
duchu pokoncilního katolictví. Obrací se na čtenáře různých věkových
kategorií a stupňů náročnosti.
Formát A4 nebo A5, strany zpravidla hustě psané, cyklostyl; sešit,
sepnuté listy v polotuhých deskách, vazba. Většinou překlady, ale i původní díla.
J A C Q U E S L O E W , Za noci jsem hledala, >»1970« - ve skutečnosti 1980 formát A5, vázáno, 73 stran. Osobní svědectví významného francouzského kněze o hledání a nalezení víry. Přeloženo z originálu vydaného v
Paříži 1969. Části: 1. Kdo jsi, Bože? 2. Kdo jsi, člověče? 3. Kdo jsi, Ježíši?
4. Tobě, který hledáš a jehož miluji.
A L I I E U T - M A J M I V B G S N A R D , Duchovní život dnes a zítra, 1980, formát A5,
vazba tuhý karton, plátěný hřbet, 104 strany. Originál (Ces chrétiens que
nous devenons) vyšel v Paříži 1967. Vykresluje žádoucí podobu katolického křesťana po 2. Vatikánském koncilu. Kapitoly: 1. Současné snahy
o duchovní život. 2. Správné a nesprávné východisko v duchovním životě. 3.
Spiritualita »v životě«. 4. Spiritualita, která se zajímá o »svět«. 5. Autentická duchovní zkušenost. Dodatek: Autorův dopis na rozloučenou
(před smrtí),
J O H A N N L Í S G R Ü N D E L , Desatero přikázání pro naši současnost,
začátek
80. let, A5, sešit, 94 stran. Originál vyšel v Mnichově 1975. Přední morální teolog podává zkratku současné katolické mravouky s praktickými
podněty k výchově svědomí.

Večerní modlitby, začátek 80. let, A5, sešit, 98 stran. Anonymní český
autor po stručném moderním návodu k modlitbě nabízí 49 modliteb od
různých autorů pro jednotlivé dny sedmi týdnů: 1. z breviáře, 2. z Nového zákona, 3. z křesťanského starověku, 4. modlitby svatých, 5. dvacátého století, 6. evangelických křesťanů, 7. české.
K L E M E N S T I L M A N N , Život z hloubkyt začátek 8 0 . let, A5, sešit, 4 7 stran.
Originál: Zürich 1979. Stručný návod k ponoření do vlastního nitra a ke
křesťanské meditaci (podtitul). Autor velkého pojednání o využití buddhisti cké meditační metody zen v křesťanské spiritualitě zde poskytuje
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praktická cvičení a příklady. Cflem je naučit se trvale prožívat každodenní život ze základních vnitřních zdrojů.
J O S E F S U D B R A C K , Duchovní vedení, začátek 8 0 . let, A 5 , sešit, 6 3 stran.
Originál: Freiburg i. Br. 1981. Vynikající odborník v duchovní teologii
pojednává nejprve o aktuálních problémech spojených s pomocí k
osobnímu duchovnímu růstu: vymezení úkolu »mistra« a vztah přirozenosti a milosti (psychologie a teologie). Dále o stupních duchovního
vedení: 1. somatický, 2. pedagogický, 3. psychologický, 4. mystagogický,
5. duchovní. Zdůrazňuje rozhodující úlohu Božího Ducha.
G E R D S A C H S E , Jemu sedá věřit, začátek 80. let, A5, sešit, 30 stran. Překlad, originál neuveden. Populární uvedení do křesťanské víry; oslovuje
především mládež. Představuje Ježíše ústy evangelistů. Navazuje na životní zkušenost, vyvolává dojem, jakým Ježíš bezprostředné působil.
Klade otázku »na čí straně Ježíš byl« a dává mu hovořit o Bohu, laskavém Otci všech lidí. V závěru odpovídá na otázku, kdo je křesťan, v co
nevěří a v co věří.
J E R O N Ý M H O R A K , Ježíš v evangeliu podle Marka, asi 1982, A4, listy sepnuté v polotuhých kartonových deskách, 162 stran. Původní dílo českého autora (pseudonym), podložené odbornými znalostmi: množství odkazů na literaturu, samostatné kritické poznámky. Psáno poutavě a se
vztahem k životní praxi. Nezapře, že povstalo z biblické práce s mládeží.
Autor průběžně vysvětluje množství reálií a obecnějších souvislostí, takže zároveň zaškoluje do četby Nového zákona i Pfsina vůbec. Vlastní
náplň díla tvoří podrobný postupný výklad celého Markova evangelia.
Dodatek: Malý věcný rejstřík.
Poznámky k manželské etice, asi 1982, A4, sepnuté listy, 30 síran.
Text »pochází z rukopisu, jehož předlohu a autora se nepodařilo bezpečně zjistit« (z úvodu editora). Dodatečně bylo zjištěno, že je to výběr kapitol z popularizujících prací mnichovského profesora J. Gründela. Překladatel chtěl českému čtenáři poskytnout srozumitelný výklad palčivé
mravní problematiky antikoncepce z hlediska současné morální teologie. K důkladnějšímu pochopení bylo třeba předeslat řadu Grtindelových
úvah o křesťanské etice a o manželství. Sled kapitol: Křesťan jako
hříšník, Svědomí dospělého křesťana, Přizpůsobení svědomí mravní
normě, Křesťan a jeho sexualita, Křesťan a láska, Křesťan v manželství a
rodině, Katolická manželská morálka, Humanae vitae a antikoncepce,
B E R N H A R D H Ä R I N G , Bioetika, asi 1 9 8 3 , A4, listy sepnuté v polotuhých
kartonových deskách, 68 stran. Stať vyňatá z třetího svazku velké příručky teologické etiky Frei in Christus, Freiburg i. Br. 1981. Autor je čelný
průkopník pokoncilní morální teologie; má blízko k medicíně, což dokazuje dikce běžná zdravotníkům a odborné odkazy (celkem 9 stran poznámek). V širokém záběru postihuje oficiální církevní nauku, současnou
teologickou etiku včetně nekatolické a rovinu pouze humanistického
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étosu. Obsah: 1. Odpovědnost za lidský život (smysl a hodnota - počátek
- předávání - potrat - hříchy proti životu), 2. Zdraví a léčba (smysl léčení - léčebné povolání - zdravotnictví - psychoterapie - experiment na
člověku), 3. Smrt a umírání (smysl smrti - chybějící smysl - umírání smrtelně nemocný - prodlužovat život?).
Rozvíjíme Boží život v rodině. Katecheze, I. díl pro 6-71eté. Asi 1983,
A4, listy sepnuté v polotuhých kartonových deskách, 76 stran; II. díl pro
7-81eté. Asi 1984, A4, listy sepnuté v polotuhých kartonových deskách,
82 + 15 stran. Původní zpracování, autoři neuvedeni. Každý díl obsahuje
dvacet lekcí. Kresby v textu. V druhém dílu dodatek: 17 původních písní
s notami.
J O S K P ZvßftiNA, Duch svatý - dar a dárce (řadanii-OLOGic.ssv. 1 ) , 1 9 8 4 ,
A4, sepnuté listy, 28 stran. Autor je český teolog, který jen krátce mohl
působit na bohoslovecké fakultě (1945-1950, 1969-1970). Tato původní
syntetická práce pojednává o darech Ducha svatého se zvláštním zřetelem k současnému charizmatickému hnutí. Části: 1. Duchovní dary
obecně (Dárce - výskyt v rané církvi), 2. Charizmata (smysl - v dějinách
- teologicky - druhy - kritéria), 3, Obnova v Duchu (hnutí 16. až 20. století - kritické zhodnocení).
A U G U S T F R A N Z E N , Malé církevní dějiny (řada T H E O L O G I C A , sv. 2 ) , 1 9 8 4 ,
A5, sepnuté listy v polotuhých deskách, 192 stran. Oblíbené dílo německého historika vycházelo u Herdera. Ze 7 . vydání ( 1 9 7 8 ) je přeložil
Bedřich Smékal (f 1 9 8 3 ) , který připojil několik krátkých kapitol z českých církevních dějin (Doplňky, str. 1 8 1 - 1 8 8 ) . Seznam papežů.
Mimio edici DUCH A ŽI VOT vyšly, ale tematicky do jejího okruhu zapadají dva další tituly:
J O S K P M . B O C H I - Ň S K I , Cesty k filozofickému
myšlení, kolem 1 9 8 0 , A5,
plátěná vazba, 104 stran. Přeloženo z 6. vydání, Herder, Freiburg i. Br.
1965. Rozhlasové přednášky dominikánského filozofa, elementární uvedení do filozofického myšlení na příkladu několika pojmů: zákon, filozofie,
poznání, pravda, myšlení, hodnota, člověk, bytí, společnost, Absolutno.
R A D I M P A L O U S , Kmotřenci,
»Praha - sedmdesátá léta«, A5, plátěná
vazba, 131 stran. Autor je filozof a docent pedagogické fakulty (mimo
službu). Originálně pojaté psaní kmotřenci pro dobu jeho dospívání o
tvorbě osobnosti dobré, moudré a věřící.

Edice

1'RATELĚ

Lze ji považovat za doplněk edice DUCH A Ž I V O T ; postupně přináší moderně pojaté portréty křesťanských osobností. K jednotlivým titulům
bývá připojen úvod nebo doslov editora pro českého čtenáře. Vychází
od roku 1980. Rozmnožováno cyklostylem. Formát A5. Sešit, někdy svázáno.
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W A L T E R N I G G , Nadčasový
světec Don Bosco (1815-1888), asi 1 9 8 0 ,
100 stran. Německý originál z roku 1977.
W A L T E R N I G G , MUŽ Z Assisi - Frajttišek a jeho svět, začátek 80. let, 46
sran. Originál: Freiburg i. Br. 1981.
W A L T E R N I G G , Tomáš More - světec svědomí, začátek 80. let, 64 stran.
Není udáno, odkud bylo přeloženo.
P A U L G A E C H T E R , Mirjam, začátek 8 0 . let, 9 3 stran. Originál: Innsbruck
1970. Portrét Ježíšovy matky Marie vytěžený z evangelních textů.
W A L T E R N I G G , Matka chudých
- Alžběta Uherská, asi 1 9 8 3 , 5 9 stran.
Originál: Freiburg i. Br. 1981.
] E A N F R A N C O I S S I X , Pan Vincenc, asi 1 9 8 3 , 6 3 stran. Přeloženo z německého vydání: Freiburg i. Br. 1980. Jde o svatého Vincence de Paul
(1581-1660).
W A L T E R N I G G , Učitelka církve - Kateřina Sienská, 1 9 8 4 , 5 1 stran. Originál: Freiburg i. Br. 1980.
D E S M O N D D O I G , Matka Tereza - Život a dílo, 1984, 88 stran. Originál
vyšel v Londýně 1976. Poněkud zkrácený český překlad z německého
vydání, Leipzig 1978.

Edice

ORIENTACE

Je to řada menších pojednání o tématech zajímajících především české katolíky. Vychází od roku 1981 ve volných lhůtách. Od 4. čísla s hlavičkou O R I E N T A C E a postupným číslem. Formát A4, strojopisné husté řádky, zpravidla perličkou, cyklostylováno, sepnuté listy.
1 . K A R E L K A P L A N , Církev a stát 1948-1956 v Československu.
Přehled
čerpaný z archivů ÚV KSČ, Převzato ze Studií (ÍUm) č. 80 (11/1982).
17 stran.
2. Takzvaná podzemní církev. Autor neuveden. Zásadní postoje k si tuaci církve u nás a kritické zhodnocení neveřejných aktivit. 7 stran.
3. Sdružení Pacem in terris a katoličtí laici, Autor neuveden. Rozbor
a kritické posouzení režimní organizace. 6 stran.
4. Východní politika Vatikánu. Nepodepsaný autor referuje o stejnojmenné knize H. J. Stehleho (německy 1975) a koriguje jeho nepřesnosti. 6. stran.
5 . J O A C H I M W A N K E , Cesta církve v našem prostoru. Programový projev
nového erfurtského biskupa z října 1981. 8 stran.
6. C H R I S T I A N M E L L O N , O válce a míru jinak. Referát o pastýřském listu
biskupské konference USA z května 1983. Přeloženo z Cahiers de Vactualité relig. et soc.} 1. června 1983. 7 stran.
7 . Z D E N Ě K K A L I S T A , Katolictví
v českých dějinách. Přednáška v rámci
cyklu Živá teologie (Praha 1969). Převzato ze Studií (Řím) č. 79 (I/
1982). Připojena poznámka o autorovi. 16 stran.
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8. R. B. T R A U F F E R , Církev a právo. Úvaha o novém Kodexu církevního
práva, přeložená z Neue Zürcher Zeitung, 4. října 1983. Smysl církevního práva, charakteristika nového Kodexu. Připojena doplňující informace, rozvádějící významnější změny: K obsahu nového kodexu (bez uvedení autora). 6 stran.
9 . P A U I . J O H N S O N , Papež a humanismy.
Výňatek z knihy anglického
publicisty, jejíž originál vyšel v Londýně 1982. 10 stran.
10. K situaci řeholí v Československu. Dokument Charty 77 k 35. výročí likvidace mužských klášterů v ČSSR. 7 stran.
11. Dezinformace k jubileu svatého Metoděje. Důvěrný dokument,
obsahující směrnice pro všecky kulturní instituce a sdělovací prostředky,
jak překrýt náboženský význam jubilea zdůrazněním kulturního a státoprávního významu cyrilometodějské misie; dva protestní dopisy kard.
Tomáška v této věci - prezidentu Husákovi a redakci Tribuny. 6 stran.
12. C H R I S T I A N U S , CO vzkázal Jan Pavel II. vedení Pacem in terris. K telegramu kardinála Casaroliho z března 1985. Obsahuje: Pozdravný telegram sjezdu PiT Janu Pavlu II. (7. února), Odpověď papežova prostřednictvím telegramu kard. Casaroliho (28. března), Blahopřání PiT Svatému otci k narozeninám (17. května) a rozbor textů. Podnětem byl falešný výklad kruhů PiT, jako by telegram znamenal schválení jejich činnosti. 7 stran (větší typy),
Mimo edice existuje pestré množství rozmnožených a strojopisných
textů z náboženské oblasti od letáků přes knížky až po objemné studijní materiály. Pořizují je soukromí překladatelé nebo skupiny hlavně
pro svůj blízký okruh; jen některé tituly se rozšíří poněkud více.

M A L É

S K U P I N Y

(*)

Od 60. let se začal ponenáhlu znovu rozvíjet život náboženský ve
spontánně vznikajících malých skupinách, izolovaně a v jednoduchých
podobách. Od 70. let, kdy začalo docházet k novému potlačování pastorační činnosti diecézních kněží, souběžně vzrůstá počet i kvalita malých
skupin. Především jde o skupiny rodinné a studentské. Primární motiv
bývá touha po poznání evangelia a po křesťanství prožívaném ryze a
naplno ve společenství (sr. Sk 2, 42-47).
Někdy jsou malým skupinám k dispozici kněží z veřejné pastorace,
častěji kněží, kteří nemají státní souhlas k pastoraci a musejí žít ve světském povolání popř. v důchodu, a tajně vysvěcení kněží řeholní i neřeholnf, popř. řeholnice. Jiné skupiny nenašly vhodného duchovního rádce a
(*) A n o n y m n í strojopis.
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pracuji samy, nyní i s pomocí katolického samizdatu. Vzhledem k neustálému nebezpečí ze strany policie musejí zůstávat početně omezené,
jen výjimečně víc než 10 členů. Celkový počet lidí takto zachycených
nelze zjistit, stěží však jich je méně než tisíce. Metodou malých kroužků
žijí a pracují také řehole a jejich laické okruhy (Třetí řády apod.). I když
jsou někdy zasaženy policií, neznamená to jejich zánik, pokračují dál.
Režim ví, že by mu soustavné tvrdé postihování náboženského života
vcelku uškodilo. Je spravedlivé, ale i poučné vidět a uznat určitou míru
(zatím ne víc!) tolerance náboženských »ilegalit«.
Zkušenost uplynulých 40 let až dodnes prokázala, že neveřejné malé
skupiny jsou důležitá součást naší církve:
1. suplují v řadě bodů veřejnou duchovní správu (konvertité, katecheze, náboženské poradenství, charita aj.);
2. poskytují hřejivé prostředí křesťanské lásky a svobody (přijetí nově pokřtěných, možnost mluvit otevřeně, jak nelze v kostele, na veřejnosti, ba ani s některými kněžími soukromě);
3. vychovávají apoštolskou elitu a probouzejí duchovní povolání.
Skupiny jsou ovšem nestejně kvalitní i při nejlepší vůli. Pomáhá se
jim literaturou a je tendence navazovat kontakty v zájmu výměny zkušeností. Pokud se zjistí větší závady, hledají se způsoby jak pomoci diskrétně osobními styky.
Dobré skupiny se vyznačují některými rysy:
1. Žijí ve spojení s církví. Láska k Svatému otci a k dobrým správcům
diecézí, důvěrný vztah k dobrým a věrným kněžím. Zájem o dění ve světové církvi. Vzrůstá odpovědnost za budoucnost církve (početné rodiny,
křesťanská výchova, intelektuální spolupráce teologie, vědy a kultury).
Aktivní zájem o farní pastoraci.
2. Snaží se o opravdový duchovní život Čtou a meditují Písmo společně, studují teologii, mívají duchovní obnovy i exercicie.
3. Vytvářejí bratrské společenství.
Setkávání s Bohem ve společenství víry a lásky, modlitby a studia, apoštolských zájmů a sdílení
materiálních starostí spolupůsobí na vznik »malé církve« (sr. LG 11).
Nejhlouběji se prožívá při eucharistické liturgii v domech (sr. Sk 2, 42)
aspoň při zvláštních příležitostech (když je přítomen kněz, když je
zvláštní duchovní událost, když je riziko jít společně na nedělní mši svatou apod.).
4. Učí se být apoštoly. Vyměňují si zkušenosti se svou křesťanskou
existencí (sr. AA 13) v prostředí, které je nebezpečné, ale i částečně
schopné přijímat křesťana a postupně i jeho víru jako hodnotu. Radí se
společně jak nejlépe pomáhat hledajícím a nešťastným.
5. Otevírají se ekumenicky. Přispívá k tomu společné ohrožení a společný Kristus. Zejména mládež, která hledá nejen liturgické prožívání a
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pro sebe vhodné kazatele v kostele, ale ještě více opravdové křesťany,
schází se někdy bez rozdílu konfesí v důvěrném společenství modlitby,
meditace a porozumění. Tak vznikají osobní vazby, nadějné pro budoucnost.
Diferenciace je dána po stránce duchovní řeholními a jinými spiritualitami. Potěšitelná známka je diferenciace po stránce aktivity.
Nebezpečí

v malých

skupinách

Negativní tendence, které lze pozorovat v našich malých skupinách
jsou v podstatě tytéž, jaké se vyskytují všude ve vztahu menších sociálních skupin oproti jejích celkům. V naší situaci je zesiluje nutnost
skrývání a nedostatek spojení s normálně fungující strukturou církve, ale
tísnívá situace naopak působí jako protilék. Jedním slovem se dají
nepříznivé ccntrifugální tendence označit slovem sektářství (v širším
smyslu)- Přitom jen výjimečně dochází k vážnějšímu ohrožení.
Negativní rysy v náznaku:
L Přehnaná opatrnost. Vede ke zbytečnému oddalování od církve a
kněží. Paralyzuje aktivitu. Zeslabuje ochotu k oběti za Boží věc.
2. Pocit soběstačnosti. Nutnost řešit morální otázky a vykládat Písmo někdy jen vlastními silami vyvolává falešné vědomí, že se obejdou
bez církevní a odborné autority. Je to nebezpečí zvláště kreativně založených povah.
3. Nadřazenost. Nedostatek kontaktů s jinými koncepcemi a aktivitami vede k dojmu, že naše skupina je nejlepší, ostatní méně dobré nebo
i vadné. Neochota sdílení s odlišnými spiritualitami a metodami. Zeslabení vědomí společenství s Kristem skrze církev.
4. Vadné vedení. Laické (popř. i kněžské) osobnosti jsou nejsilnější
autoritou skupiny, někdy jedinou, což někdy svádí k autoritářství, potlačování kritiky, seberealizaci na úkor služby, k mravnímu selhání atd.
Církevní život v malých skupinách je nejen nutná obrana, ale i formace budoucí církve v duchu koncilu.
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Svědectví

MLADÝ MORAVAN
POZNÁMKY K VELEHRADSKÉ

POUTI

»Kolik lo bouři nud vlasti se sneslo,
o život bylo zápasit nám v boji,
mohutné sídlo Svatopluku kleslo,
Velehrad viry bez pohromy stoji.
Apoštolů to dílo požehnané,
dčdictvi otců zachovej nám. Pane.«
Pomni

pisci:

velehradská

Každoročně putují tisíce věřících k místů m zvláště posvátným jejich srdci a víře. Zde,,
už po staletí, rok za rokem je prožíván v nesčetněkrát opakované jedinečnosti zázrak společenství vzdorujícího času i nástrahám lidským, tajemství osobního sjednoceni s Bohem,
s přítomnými bratry a sestrami v Kristu. Současně přímo hmatatelně pociťujeme přítomnost minulých křesťanských generací, váhu jejich modliteb i práce. Bývají různá pouti:
okázale předvádějící víru, rázu někdy pompézního Jindy ospalé, v lidovém tónu, procítěně zbožné. Jaká byla letošní velehradská (6.-7. července), umocněná 1100. výročím smrti
svatého Metoděje?
Především radostná. Radost sdílená všemi, bohatá, hluboká, vylévající se snad ze samého zdroje života byla zřejmostí, která přímo bila do očí. Není myslím těžké ru\j!t její
příčiny, alespoň některé. Z asi 150 tisíc poutníků byla nejméně polovina mladých do 25 let
a z nich značnou část tvořili mladí slovenští katolíci. Díky Bohu za ně! Hlavním dílem se
zasloužili o nezapomenutelné zážitky nás všech. Předvedlo se zde křesťanské mládí národa. Pro nás je radost samozřejmý životní projev, plyne z vitality, kterou mládí ztělesňuje, z
elánu živeného nezkrotnou životní energií, zatím neznající své meze. Křesťané vSak obohacují pouhý biopsychický stav o duchovní rozměr - o radost plynoucí z víry v Kristu n
prožívání evangelia, Ježíšovy radostné zvěsti. Pouhý pocit přechází v Irvalejší stav duše i
těla, rozum v něm nezůstává stranou. Hluboká radost bývá prostá - přesně jako slova písničky, zpívané mladými Slováky, která mě tak nadchla: »či vy viete, že máme pápeža... v
ktorom sídli svatý Duch«. Jistě, jasná věc. Ale jak radostná ve svém bezprostředním
prožitku, prohloubeném v obci lidí stejné víry! Jeden druhému zde dával tento dar, všeobecně sdílený od sdrce k srdci, pro všechny bylo potěšením plout v živlu velehradského
společenství. Rozum nespal, humor a ironie patřily k věci. Když Jenda Komárek, zdejší
kaplan, vyhlásil už nevím po kolikáté další omezení vymyšlené estébáky (tentokrát vyklidit na noc celý prostor kolem chrámu, tzv. »bezpečnostní důvody«), lidé mu zatleskali.
Špatně si vyložil náš potlesk a poukázal na křesťanský smysl oběti - i zatleskali jsme mu
po druhé. Nakonec unaveně řekl: »prosím vás, netleskejte« - a opět mohutný potlesk.
Vládla zde - alespoň částečně - vzájemná důvěra a dobrosrdečnost. Kde jinde by řekla
prodavačka »to je dobré, Bůh to vidí«, když mi chyběl dvacetník na limonádu? Mnohé
šťastné a rozesmáté pohledy mají určitě na svědomí zážitky ze sobotní noci. Pro mne, 25letého byl úplný šok vyrovnat se se svobodou, kterou nám na osm nezapomenutelných
nočních hodin vynesla společná vůle nenechat se vyklidit z prostranství kolem zamčené
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baziliky. Právě zde a později i během nedělních mší bylo přímo cítit blízkost Čechů, Moravanu a Slováků spjatých společným cyrilometodějským dědictvím. Projevovaia se např.
vzájemným ohleduplným přizpůsobením jazyku; v něm byla sloužena mše svatá, dvojjazyčným zpěvem písní. A co generační sblížení! Hlavně mladých Slováků se svými rodáky
o dvé generace staršími. »Zlatí synčekovia,« říkali o sobotní noci, někteří se slzami v očích
při volání hesel »ať žije papež!«, »my chceme Svatého otce!«, »ať žije kardinál Tomášek!«,
»ať žije Otec Tomko!« a dalších. Nemohli uvěřit, jak silně a vroucí křesťanství, katolicky
pravovérné v lásce k Svatému otci, vykřesala desetiletí náboženského útlaku. Nakonec se
sami přidávali (nebylo myslím možné nenechal se strhnout naším nadšením) a i oni v sobě křísili pocit svobody, o kterou nás všechny komunismus okradl. Ne bez naší viny. Proto patři
mé uznání a obdiv hlavně slovenské katolické mládeži, jako katolík z Moravy jim děkuji za
lo, co udělali z velehradské pouti. Přijedte i příští rok! Bylo by nám bez vás smutno. A
pozvěte nás do Levoče, přijedeme rádi,
I jinak je možno pochopit setkání věřících na posvátném Velehradu. Jako výzvu a odpověď na nijako dialog mezi římským biskupem a jeho Božím lidem, fyzicky tak vzdálených, duchovně tak blízkých. Celý průběh vyzníval v duchu věrnosti Svatému stolci. »Pane, zachovej nás ve věrnosti Petrovu nástupci,« zněla přímluva. Odpověď na ni vždy zahřměla, podobna přísaze: »Pane, vyslyš nás!« V homiliích byl probírán duchovní odkaz
věrozvěstů z nejrůznějších pohledů, vždy zdůrazňován jeho přítomný význam a smysl (pěkné kázání např. při sobotní mši svaté v 17 hodin - proč chodit na pouť). Zástupy lidí u
hrobu arcibiskupa Stojana, bojovná replika »svatý!« hozená Klusákovi, když s ledabylou
bohorovností, vlastní právě partajníkům, použil Metodějovo jméno. Bohužel: soluňští
bratři nebyli žádní kullurtrégn, které společenské poměry a výrobní vztahy přivedly na
Moravu. Podobnými teoriemi je třeba krmit uši v Socialistické akademii. OdpovědŘíma?
Hřejivě osobní list Jana Pavla II. poutníkům, čtený před zahájením mše. Výstižně vyjádřený význam věrozvěstů, ale hlavně.jsme z listu cítili lásku a úctu k Velehradu, k oběma slovanským apoStolüm i k lidu, který se hrdě hlásí k jejich dědictví a vyznává stejnou víru.
Promluvu i celá mše kard. A. Casaroliho (v jazyce »téměř« českém a slovenském) ještě
více zdůraznila význam, jaký Svalý otec spolupatronům Evropy přikládá.
Snad jsem měl začít od vyplskání projevů předsedy ONV a českého šéfa kultury Klusáka - nemohu tuto událost nezaznamenat. Je možné, že myšlenky mnohých, zejména na
Západě, onen bod nepřekročí a zůstanou navždy zajatci pouze jeho plochého politického
významu. Nepochopili by srážku v její celosti, viděli by z ní jen nejaktuálnější, tedy nejvíce
nahodilý momenl. Ano, v přeneseném smyslu zde opravdu komunisti dostali na zadek,
jenže celá věc není tak jednoduchá.
Snad se důvody k odmítnutí Klusákova projevu dají shrnout do tří skupin: první je
historická i žhavě současná, notoricky známá, proto zjevná všem: trvalé pronásledováni
církve, její těžký život v reálném socialismu, jemuž se v rukách rozplývá i sama realita a žije ve světě zdání, neskutečných fantasmagorií. Na pouti symbolizováno výkřiky »svobodu
církvi!«, »ať žjjí sestřičky!«, dostatečně výmluvně naznačené v přímluvách.
Duchovní aspekt konfliktu však zabíhá do mnohem větší hloubky. Nesrazily se zde
odlišné politické posloje, kdepak. Dva naprosto různé myšlenkové světy. Výkřik »svatý!«,
věnovaný Klusákovi hlavně mládeží, nebyl jen pouhým vyprovokovaným protiargumentem. Znamenal opačné nazíráni na skutečnost v její celosti. Souhlasíme se Svatým otcem:
apoštoly Cyrila a Metoděje nám nepřihrála nějaká dějinná náhoda, nýbrž Boží prozřetelnost, projevující se v dějinách a skrze dějiny. Zde proti sobě stoji dvě od základu odlišné filozofie dějin. My si s režimními ateisty asi opravdu už nemáme co říci, naše kultura a myšlení čerpá z jiných zdrojů a není proto o nic méně bohatá. Nádherné duchovní písničky,
zceia moderní, zpívané v sobotu odpoledne a večer kolem chrámu to jasné dosvědčují.
My, mladí věříc! jimi ukazujeme, co cítíme a jak.
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Nakonec je třeba říci, že scéna s Klusákem má i čistě »velehradskou« příchuť, snadno
pochopitelnou každému, kdo zažil atmosféru celé pouti. Prostě strach je iracionální, proto
jednání jím určované je nelogické, pnblblé. Už v sobotu kolem 5. hodiny ranní stál málem
každých 50 m policajt nebo pomocník na cestě z Velehradu do Uherského Hradiště, většina příchozích musela nejméně jednou vytahovat občanku. A v sobotu odpoledne byl nucen velehradský kaplan Jenda Komárek vyhlašovat jedno omezeni za drahým. Sobota ráno: uzamčení chrámu přes noc; mše v 15 hodin: přes noc musí být vyklizen prostor kolem
venkovního oltáře; mše v 17 hodin: všechna chrámová nádvoří musi být na noc vyklizena;
místo na spaní jen v kempu asi 4 km za Velehradem atd. atd. Proto ona »vzpoura« asi 2-3
tisíc poutníků, už od sobotního odpoledne usídlených kolem baziliky. Pohnulo se jen pár
stovek lidí, zbytek čekal, co bude. Snad právě pocit ohrožení nás v noci lak sblížil, všichni
jsme museli překonávat strašidelné »co kdyby«. Ale ono nic. Kromě ttyných, kteří se pohybovali mezi námi a horlivě blikali blesky fotoaparátů, »bezpečnost« nezasáhla. Kolem
půlnoci dozněly emoce, i zpěv už byl nesen v jiném než bojovném tónu, ve skupinkách
zněly kytary, modlitby, meditace - prostě úplný Hyde park v centru Moravy. Kdo zažil,
těžko zapomene - hlavně ten okouzlující pocit z životnosti katolické viry. Ž|je částečně v
podzemí, proto je její činnost skryla, někdo ji popírá úplně. Právě nevěřícím Tomášům
bych přál prožít sobotní noc, kdy plody naší víry mohly vyjít alespoň několik hodin na
světlo. »Svatý zbytek« asi účinně zapůsobil i v neděli a možná ani ne. Vždyť všichni, kteří
přijížděli až v neděli ráno, byli hned od začátku zasaženi zdejším duchovním prostředím,
takřka hmatatelnou vírou, spoluprožívanou v mohutném společenství. A lam, kde jsou lidé »jedno tělo a jedna duše«, je třeba zvlášť pečlivě volit slova a tón řeči. Samozřejmě chápu oba první aktéry, že v době přitakávání a potlesku všem blbostem pronášeným clo mikrofonu nemohli podobných zkušenosti nabýt. Ale aspoň řečník druhý, v postavení daleko vyšším, se měl víc ovládnout - jeho debakl by nebyl tak viditelný.
Je jisté, že velehradské události se stanou objektem politických úvah, hlavně různých
lidí »znalých řemesla« a bez víry v osobního Boha. M;ýí na lo plné právo, respektuji je.
Leč zazpívám si v jejich sboru vlastní part. Pokusím se definovat (za sebe ovšem!) vztah
věncích k politice: jde o soužití dvou partnerů dané sňatkem z rozumu. V určitém smyslu
je naše víra vždy »politická«. Žijeme v poliš, společenství, v němž křesťanství dostává svůj
jasný a určitý výraz »zde a teď« skrze praktickou, každodenní službu bližnímu a Bohu.
Jednáme tedy současně jako křesťané i občané. Ve správném řádu lidského životu nemůže
docházet k manželským hádkám, neboť na tomto světě jeden člen bez druhého žit nemůže. Jaký postoj však zaujmout k vládě, jež vědomě pošlapává práva Boží i lidská? Politickou odpovědnost za své představitele nese každý příslušník poliš, křesťany nevyjímaje.
Tedy i vinu morálního a občanského selhání, když jako občan státu mlčel kc zločinům,
které prováděla mocenská elita v jeho jménu. Tuto odpovědnosl z nás nikdo a nic nemůže
sejmout. Co do společného života přináší věnem víra? Politice hlavně vědomí absolutnosti morálních hodnot. U věřících by měly být vždy ve vztahu k Absolutnu, k Bohu, a to
skrze dar víry, jenž nám byl Bohem svobodně dán. Tím vlastně politiku humanizuje, zlidšťuje. Nutí ji, aby zakotvila v etice, v nadčasových hodnotách. Bez ní by se politika, žijící v
neustálé přítomnosti, změnila v pouhé politikaření. Pokud občané ztratí smysl pro věčné
hodnoty, stojící nad světem praktických starostí, přízemních zájmů a potřeb - pak se i politické usilování v krizových situacích, kdy je na vážkách osud celého státnfho společenství, změní v ubohou snahu o pouhé biosociální přežití za každou cenu. Mnichov
1938. Národ je duchovně zlomen a politika se stává služkou nových pánů, protože se chtělo příliš málo. Právě víra ve vyšší cíle, sledující dobro všech a všeobecnou spravedlnost,
povyšuje obratnou diplomacii na státnické umění. V opačném případě chybí jen krůček k
totaíitarismu - únor 1948. Co mám já, člověk u moci, společného s Josefem Novákem? Vůbec
nic, pokud oba nevěříme v soud morálky, stojící nad člověkem i časem. Važme si tedy dobrých
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křesťanů, jsou bojovníky proti totalitním režimům už svou podstatou. Víra obou našich
národu bohužel nutné musí odpovídat svým vnějším projevem jejich povaze - a t a j e j a k
známo, k věcem veřejným krutě lhostejná. Proto i současná katolická víra v Československu je spíš nepolitická (pokud nejde o zbabělost nebo lhostejnost), věřící se nechtějí až na
výjimky stát vědomé působící politickou silou. Ale určitý charakteristický vztah k politice
budou mít vždy, pokud budou ochotni jej potvrdit svým osobním postojem. Budou ji zevnitř napájet svým duchovním životem z víry, aby byla důstojná člověka a měla smysl pro
trvalé hodnoty. Jen za těchto podmínek může člověku nejlépe sloužit. Pokud zradí
nadčasové duchovní statky, stává se nelidskou. Opravdový křesťan tedy může byl zkušebním kamenem všech politických snah. Pokud provozovatelům politiky bude vadit on,
časem to budou všichni.
Co to všechno znamená pro nás, velehradské poutníky? Ovoce působení Konstantina
a Metoděje se stalo právě onou nadčasovou hodnotou, duchovním bohatstvím všech Slovanů. I »realisticky« uvažující politik nnusí k němu přistupovat stejné jako my: s pokorou,
s úctou, na kolenou. Pokud to neprožije, nepochopí. Pokud nepochopí, nemůže se ztotožnit. A čisté realisticky: co to pro politika budoucnosti znamená neztotožnit se, alespoň v
néčern, se snad jediným duchovním hnutím u nás?
9.-11. července 1985

ANONYMUS PRACÍENSIS
VIDÉNO

Z Č E C H : J A N P A V E L II. V

HOLANDSKU

Zdejší informovanost o holandské pouti Jana Pavla II. je velmi kusá. Jsme odkázáni
na škodolibé noticky režimistického tisku a na stručná sděleni západních rozhlasových
slanic, Jen malé procento našeho kněžstva je schopno poskytnout zasvěcenější výklad a
ještě menší procento věřících o něj žádá. Západoněmeckou televizní reportáž ze dne 17.
května 1985 sledoval zanedbatelný počet lidí; možnosti příjmu jsou totiž omezeny jednak
fyzikálně (dosnhem vysílače), jednak psychologicky (nezájmem většiny těch, kdo fyzikální
možnosl mají). Zbývají prolo smíšené pocity a nejistota. Z těch pocitů je snad nejvýraznějši dojem vzdálenosti, nesrozumitelnosti, ba i cizoty. Je to na pováženou: od Holandska
nás děli kromě »železné opony« jen pár stovek kilometrů, zato nás spojují celá staletí západakřesfanskč kulturní tradice. A přesto: jak odlišná receptivita Jak různé akcenty zde a tam!
Představuji si, jak by asi proběhla návštěva Petrova náměstka u nás, pokud by k ní došlo u pokud by byla veřejnost ušetřena bdělosti policie. Nepochybuji, že Slovensko, Morava i Praha by vítaly hosta ovacemi. Zdrženlivost, snad i nechuť bych očekával v průmyslových a v pohraničních oblastech samotných Čech, tedy tam, kde shodou okolností i přírodní a kulturní devastace pokročila nejviditelněji. Ale i tam by možná nakonec zvítězila
zvědavost. Upusťme od srovnávání nesrovnatelného. Holandské výhrady a námitky se
soustřeďovaly kolem témat, která pociťujeme jako druhořadá. V naší situaci církve mlčící,
ba dokonce umírající, jak se někdy říkává, nám jde o udržení duchovní kontinuity, o
přežiti.
K pochopeni holandských poměrů by nám mohla být nápomocna naše vlastní národní zkušenost, totiž situace let 1918-1920, kdy došlo k závažné krizi v české a moravské
církvi. Jejím katalyzátorem byla tehdy vzedmutá vlna nacionalismu. Tento moment se v
současné holandské situaci zřejmě nevyskytuje, ale srovnání umožňuje tehdejší český důraz na problémy sexuální etiky a církevní disciplíny (v dobově přiměřené podobě). Řím
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tehdy jednal s nekompromisní odmítavostí. Výslednicí byl masový odpad od církve a rozkol uvnitř kněžstva. Přibylo bezkonfesijních, mnozí přestoupili k protestantským denominacím a vznikla tu nová početná církev, která se nazvala »československou«. Dnes, po době rovnající se přibližné délce lidského života, je zřejmá povrchnost tehdejší opozičnické
iniciativy. Potomci stoupenců inovací svou víru většinou poztráceli.
Zřejmý je rozdíl postojů tehdejší a nynější hlavy církve. Benedikt XV. ani Pius XI. do
Československa nejeli. Z Říma zaznělo neústupné »mdiscutabile«. Jan Pavel II. dnes
přijíždí do Holandska, mluví, naslouchá a výraz jeho tvářeje tu zkoumavý, tu chápavý,
starostlivý, nikoli však odmítavý. Zdá se, že ví, do čeho jde, a že neváhá vzít na sebe své
břimě. Přitom se zdá, že postoj holandských »progresivistů« je stejně egocentrický jako
postoj někdejších českých »modernistů«. Stejně jako tehdy Češi, mluvi i dnes Holanďané
spiše za sebe než za celou církev, i když se možná domnívají, stejně jako tehdy Češi, že je
tomu naopak.
I jinak jsou dnes Holanďané ve výhodě. Češi tehdejší pontifiky neznali. O Janu Pavlovi n . ví leccos celý svět. Např. to, že o vlas unikl smrti, která by - kdyby k ní došlo - byla
smrtí mučednickou. Už z tohoto důvodu bych se zdráhal činit ho terčem nejapného vtipkování. A už vůbec by mě nenapadlo to, co napadlo jedny holandské noviny, které pokládaly za vhodné - poté co papež po svém zvyku políbil po přistání jejich zemi - vyslovil varování: kéž tvůj polibek není polibkem jidášským! Toto nedovedu chápat jinak než jako
selhání holandské vnímavosti.
Také od českých pokrokářů bylo Římu snášet nejednu poíouchlost. Např. v roce 1925
pravila poslankyně parlamentu, socialistka Fráňa Zemínová k všeobecnému veselí: »Bude-Ii Svatá stolice tvrdá, pošleme jí láhev Saralice.« V roce 1950 ji komunisté odsoudili nu
dvacet let, v jiné souvislosti ovšem. Holandská církev zajislé prodělává svízelné období
zkoušky. Zdalipak napadne holandské katolíky, jak by asi obstáli, kdyby na ně dolehlo právě teď! - nějaké závažné břímě zvenčí? Kdyby byl třeba nad jejich církvi vynesen rozsudek pomalé smrti?
Rád bych poděkoval západoněmecké televizi za kus dobré žurnalistické práce. Nu
některé záběry nezapomenu. Např. na tu lehkomyslně vtipkující a nemladou již veřejnou
činitelku; na premonstrátského opata, který odmítl účast na ponlifikální mši a zápasí s pokušením demagogického myšlení; na odosobněné tváře holandských »punks«. V závěru
televizní reportáže vystupovali představitelé jedné farní komunity. Jakási mladá žena tum
pravila: »K tomu, abych milovala své bližní, nepotřebuji papeže.« Napadlo mě: n k čemu, děvče, potřebuješ Krista? A vůbec, Holanďané, sytí a svobodni, víte o svém - kříži?

JAK OTEVÍRAT VERTIKÁLU (*)
Jak si vzájemné připomínat vertikální rozměr světa a života? Anebo - postaru řečeno
- jak o něm vydával svědectví? A to nikoli v mimořádné siluaei, ale uprostřed každodenního koloběhu a navíc všedním a neokázalým způsobem?
Odedávna vžité a prakticky užitečné schéma dělí lidské projevy na slova a skutky. Nebudu se zabývat svědectvím skrze skutky. Dostatečné jasno tu zjednává svědomí a jde jen
o to, zda se jím kdo chce řídit nebo ne. Mám na mysli vlaslně praktický (dalo by se říci i
»technický«) problém: jak vydávat svědectví slovem v době, která dopustila dalekosáhlé
vyprázdnění řeči. Jak se vykázat neznehodnocenou měnou v situaci obecné inflace?
(*) Ze samizdatového sborníku PSÍ - Vertikála.
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Především je záhodno nepřistoupit na toto obecné degradování jazyka a zachovávat
tedy jeho intimní vztah ke smyslu skutečnosti, jíž on se týká. Solzenicynův imperativ
»Přestaňme lhát!« po nás žádá hrdinství, což je pro začátek příliš mnoho. Tak jako se neplavci odvažují prozatím jen tam, kde stačí, zkusme i my začít tím, nač stačíme. Přestaňme
žvanit! A přestaňme žvásty tolerovat!
Vzpomínám na jednu nahodilou chlapskou sešlost, nevím už, zda v hospodě nebo ve
vlaku. Vznikla tam debata o kterémsi televizním výtečníkovi, kolik že vydělává a jakou si
prý postavil vilu. Lidé se zapojovali o překot a s vervou. Zaujetí světskou slávou i věcmi,
které se dají koupit, bylo veliké a předháněli se v něm. Kdesi u dna bylo možno tušit lačnost a závist. Jeden starší muž, který dosud mlčel, pojednou prohodil: »Prosím vás, a nač
mu to všechno bude? Kdovíjak se mu vyvedly děcka, jestli nějaké má. A co bude dělat,
až bude opravdu starý ...« Řekl to bez závisti, spíš unaveně. Rozpačitě se zarazili. Rázem
bylo po zaujetí, lačnost a závist pohasla - a řeč se trochu neobratně stočila aspoň na chvíli
na věcí hodnější lidského zájmu. Pak se vzpamatovali a vjeli do nějakých jiných vyježděných kolejí banality. Ten okamžik překvapení byl z toho všeho nejcennější. Mlčenlivý
starší muž pomohl všem na chvíli procitnout. Žádný Heroismus, ale přece: v plochém
hemžení jsme se dotkli jakéhosi dalšího rozměru.
Příležitost k lakovému prohlédnutí čeká na každém kroku. Zejména projevujeme-Ji
něco ze sebe samých. Připomeňme si utvrzování ve všeobecné otrávenosti, např. oblíbené
skuhrání na poměry, Jak by se mnohdy vyplatilo, kdyby někdo řekl: »Co kdybychom si raději povídali o tom, jak se nenechat otrávit?«; nebo při nekonečném hořekování nad
zpustlostí dnešní mládeže by měl někdo častěji prohodit: »Co myslíte, jak v jejich očích
obstála a k jakému užitku jim byla rodičovská (prarodičovská) generace?«
Ještě vhodnější příležitostí je osobní trápení, kdy dochází ke krizi vědomí životního
smyslu; např. sklíčenost vyvolaná něčím, co k životu patří (nezdarem, nemocí, osamělostí
stáří, smrtí blízké osoby). Dalekosáhlé možnosti tu má lékař, poradce, přítel, který může
poukázat na možnost pohledu sub specie aeíertii, aniž by přitom spatra mentoroval Bylo
by jen málo uži tečné, kdyby mělo zůstat jen při němém soucítění. Lékař či poradce, který
se těší přirozené autoritě, se může trpícího zeptat, co o tom všem soudil dřív, když ještě
pomoc nepotřeboval; ten o tom zpravidla příliš neuvažoval; lze tedy důrazně poukázat
nu jeho nepřipravenost a on si možná uvědomí, že cosi zanedbal a že nyní také záleží na
něm. Nepřipravený přítel by se měl ze své nepřipravenosti vyznat, čímž by mohl dát podnět ke společnému hledání zapomenutého Či opomíjeného rozměru života.
Sdflíme-li s někým jeho roztrpčení nad nezdarem, neměli bychom ho ušetřit otázky:
»Je někde také vaše chyba?« Anebo: »Oč vám vlastně šlo, kdyžjste se pro tu věc rozhodoval?« Jsmc-li svědky něčího závažného rozhodování: »Nepokládáte za obecné dobro to,
OČ jde vlastně jen vám samému?« Anebo: »Jste si jist, že i s odstupem času budete sám sobě tento čin schvalovat? Nezatarasíte si tím cestu k něčemu, co by mohlo být pro vás později velice důležité?« Zklamaného je záhodno se zeptat: »Pokládal jste toho, kdo vás zklamal, skutečně za svébytného člověka, anebo jen za nástroj vašich přání?« Rodiče sklíčení
selháním dítěte by měli někdy slyšet: »Máte zato, že jste vrozhodujřcích chvílích obstál jako otec, matka?« Zahořklého mladého člověka možno zaskočit mírnou dávkou ironie:
»Stýskáte si, že jste od života očekával to a ono. Neočekával jste taky náhodou něco od
počasí?« Deprese středního věku (pokud ovšem nejde o chorobný stav) by měla být osvětlena otázkou: »Nebývtýí tímto způsobem smutní lidé, kteří něco pokazili nebo propásli?«
Leckdy postačí k osvětleni otázka. Anebo poznámka typu: »Ano, dříve jsem si to myslel také, ale pak jsem přišel na to, že mi šlo vlastně o...« a stačí vhodně doplnit. Chcemeli přestat tolerovat žvásty, nenechávejme je bez komentáře. Imperativ »přestaňme žvanit«
tak postupně nabude podoby: »Přestaňme mlčet!« Naše slova by však měla zavazovat i
nás samotné. Pak dozrajeme pro svědectví skrze skutky.
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OTA BEDNÁŘOVÁ

(Praha) (*)
D V A K R Á T O SOBĚ

Málokdo

je jako

Jitka

Koukám do stropu a čekám. Až v bytě nade mnou zatnou zas cvakat dámské podpatky. Chovají se každý den stejně hlučně. Na betonu, potaženém tenkou vrstvou PVC, mi
vyklepávají denně svůj ranní fofr. Pobíhají z ložnice do koupelny a zas se vracejí nud mojí
hlavu. Jejich majitelka vstává na poslední chvíli a rovnou do lodiček. Jinak z ní však neslýchám nic. Netluče ani nádobím. Vím to určitě. Měla jsem párkrát ucho i na zdi kuchyňského jádra. Je to hloupé a trapné, ale potřebuju o ní aspoň trochu vědět... Asi ji nebaví
vařit. Anebo nemá pro koho. A přece večer je někdy nade mnou slyšet smích n další hlasy.
Možná že televizní ... kdoví.
Znám dobře jen její podpatky. Až prásknou dveře, bude je slyšet i na chodbě. Pak od
nich budu mít na dobrých deset hodin pokoj.
Čekám na ten okamžik. Mám hodně práce.
Bydlím tu v paneláku skrytě už mnoho měsíců. Třískám od rána do noci na psacím
stroji, opisuji Chartu a její zprávy, fejetony, Informace a Sděleni Vý boru na obranu nespravedlivě stíhaných i knížky pro Petlici. Jak je zrovna potřeba. Všechno, co by za normálních okolností a v normálním světě vycházelo po tisících z tiskáren a nnkjadatelstvl.
Ale kde je normální svět!
Doma už jsem dál nem ohla. Samá policejní prohlídka, určitě odposlech, n navíc sousedé.
I tak jsem vlastně měla kliku. Kdykoliv přišli policajti, nenašli nikdy skoro nic. Vždycky
jsem všechny popsané haldy papíru nějakým zázrakem těsně předtím včas odnesla. Prošmejdili kvartýr, šuplata, hrabali ve skříních, lezli mi do vnitřností. Zvonili, tloukli, až se
mi jeden čas každou noc o nich zdálo. A klukům taky. Jednou si docela klidně otevřeli
vlastním klíčem i dveře mého bytu. Stáli pak v uniformách u postele n bavilo je, jak se třesu vztekem, jak pobíhám bosá, natáčky ve vlasech, jen v noční košili. Jak na ně křičím n
nemůžu nic. Nic víc. Jen mít ten vztek a hrůzu.
Teď si už doma vůbec nejsem jistá. Jen občas tam něco rychle »nadrtím« nu stařičké
remingtonce. Když je to opravdu nutné. Mám ji spíš jen jako atrapu. Vuřlni pak přitom
knedlíky a kuře na paprice, abych předstírala, že doma řádně bydlím. A hlavně pro kluky,
aby věděli, že mají také mámu. Vídám se s nimi málokdy. Ještě že mne už tolik nepotřebují ... Ale mají toho oba taky pořádně za sebou! Honzu za podpis Charty ze školy vyhodili. Pak ho vyhodili i z ubohého místa. Smí ted jen hlídat po nocích na statku slepice, za pár
korun. Jirka na tom není o nic lip. Ale ani to nestačí. Pořád jim nedávají pokoj! Zvou šije
oba na ty své výslechy, sbalí je, kdy se jim zamane, Ani to kolikrát netuším. Pfšcm si proto
alespoň vzkazy na malé papírky, abychom o sobě vzájemně věděli. Jenom pár slov. Ty
papírky mají svá zvláštní místa. Policajti k nám chodí, i když nejsme doma. Nettyt se tím.
Schováváme před nimi vzkazy, které patří jen a jen nám.
Tuhle jsem doma v noci i spala. Zas jednou v pořádné posteli. Byla už skoro půlnoc,
kdyžzačli zvonit jak na poplach. Neotevřeli jsme. Tloukli a kopali do dveří, až se už zdálo,
že je snad vylomí. Mají v tom dobrou praxi. Nakonec přece jen odešli. My jsme pak bez
řečí společně potmě skládali do kufrů a tašek nové knihy českých autorů, gramofonové
desky, časopisy a brožury - zásilku, která den předtím od přátel z exilu došla. Byly tři ráno,
když jsme vyrazili z domu a odnášeli to drahocenné čtení do nepojízdného auta, které náš
Jirka zakoupil jen právě na to. Abychom měli blízko přechodný úkryt pro případ nouze.
(*) Vychází bez vědomí autorky.
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Pospali jsme pár hodin a už u dveří zvonili zas. Náš noční výlet stál za to! V bytě nám nenašli zas vůbec nic ...
Jsem ted skoro pořád raději daleko od domova, tady v paneláku u psací mašiny. Celé
dny a týdny. Jen na neděli jezdívám občas ven. Zvlášť když začne vonět tráva či floxy anebo hrachor a voda v rybníce. Bloudívám po lesích a stráních a sbírám po mezích a pasekách pokoru, trpělivost a vyrovnání. Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle vysvoboď mne.
Pane ...
Večer se znovu vracím do svého úkrytu v paneláku a když odemykám, snad ani nedýchám. Zaplaí Bůh, všechno je dosud na svém místě. Vždycky mne napadá, že by být nemuselo ... Dělají přece pořádný kravál oba mé psací stroje. Boli mne z toho hlava a uši.
Nemůžu posoudit, jak rezonují čtyři prázdné stěny kolem mne v celém paneláku. Nemůžu psát a zároveň poslouchal na chodbě anebo o patro výš, kam až je slyšet mé psaní. Jakou ozvěnu má můj obyčejný kancelářský konzul, co do něj řežu někdy i šestnáct hodin v
jednom kuse, až mé bolí prsly a zápěstí. Dokáže zato i dvacet čitelných kopií, když do něj
pořádné třískám. K tomu ho donutil odborný mechanik. Vymyslel mi na něj fígle. Nebo
jak asi duní elektrická mohutná psací kraksna! í když je ukryta v jakémsi tunelu. V obrovské škatuli od automatické pračky, kterou mi odněkud přinesl Jirka. Vycpal ji polystyrenem a polštářema. Leží si vevnitř ta elektrická potvora jak hrášková princezna. Ale když se
roqede, nemožné řve. Řve a duní, i když se přesouvá automaticky knoflíkem o řádek níž.
Rozvěsila jsem kolem ní na prádelní šňůry všechny své deky. Visí tu jako v sušárně zakolíčkované jedna za druhou. Proplítám se, když vstávám od psaní, jak mezi oponama. I dveře
jsem obalila dckama. Molitanové matrace, na kterých teď na zemi ležím, budou za chvíli
dělat taky izolaci. I prostěradlo. Všechno je dobré. Když se lak zabarikáduju, mám aspoň
pocit, že jsem víc udělat nemohla. A to je důležité. Aspoň pro mne. Vždycky všechno ráda
dělám k té hranici, Že už víc nedokážu, nemůžu, nesvedu. I tady to tak je. A stejně mám
strach. Platím za něj rovných pět set měsíční činži. Ne ze svého, kde bych na to já vzala!
Ten strach je však můj ...
Vycházím odlud laké, když musím roznést svou práci. Několik desítek i sel stran a od
každé devatenáct kopii. Originál schovávám »pro historii«, jak tomu z legrace říkám. A taky běžím někdy zatelefonovat a koupit si něco k jídlu. Nejlepší je všechno spojit, abych
zbytečně neriskovala, že někoho potkám. Policajta anebo nájemníka, který mne dobře
zná. Prohlídla jsem jednou pro jistotu i vizitky domů v nejbližším okolí. Za žádnou si nikoho nevybavuji. Ale jsou lidé, kteří mne pamatují ještě z dob televize. Na ulici mě pozdraví a řeknou často i něco milého a že nezapomněli! Po tolika letech ...
Nejradši proto chodím ven až docela za tmy. Když nade mnou zas začnou klapat
dámské podpatky, když se vrátí z práce. Už taky proto, abych je nedráždila, že nedám se
psaním ani večer a v noci pokoj. Aby je nezačlo zajímat, proč je odtud pořád slyšet jen palbu psacího stroje. Kdyby si na mne počkaly a ptaly se, řeknu, že nemám na nábytek. Že si
přivydělávám na diplomkách, Ale to by se především nemělo vůbec a nikdy stát!
Večer a v noci taky rozděluji stránky, které jsem přes den natřískala do stroje. To zas
klečím na zemi i nčkolik hodin a natahuju se po podlaze do všech stran - na devatenáct
hromádek. Dělá to dobře páteři, jak je od psaní celý den ztuhla a unavená. A práce je tichá. Jen šustí papír a já si pouštím občas i nějakou hudbu z tranzistoru, aby bylo slyšet, že
tady ž|ju v té jejich reálně socialistické pohodě ...
Někdy u toho hekám a běduju. Jak nepozorně jsem tentokrát psala, kolik chyb se mi
podařilo nasmolit! To mě hned bolí celé tělo a tlačí kolena. Také musím mokrým hadrem
dobře setřít podlahu. Je celá začouzená od černých kopíráků a všude se povaluje plno maličkých bílých a černých koleček. Písmenka »0«. Stroje je z papírů a kopíráků vystřihují,
jak do nich ze všech sil třískám. Písmenka »0« se vykutálejí na zem, a proto je originál i
první kopírák celičký dírkovaný. Stroje jsou hodně staré, vyřazené, mají svůj život vlastně
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už za sebou. Jen aby nezlobily a vydržely dál naši společnou dřinu! Jak bych je odtud
vláčela do opravny? A kam? Když jsem je přivalila, potácela jsem se s nimi. Marně jsem se
snažila udržet rovný směr chůze. Vlekly mě málem, kam chtěly. Váži nejmíň pětatřicet kilo dohromady a já je táhla sama do autobusu, pak do metra a zas do autobusu a ještě do
tohohle paneláku. Snad půl dne to trvalo a myslela jsem, že vypustím duši. K tomu hrůza,
aby mi policajti v tu chvíli nešli zrovna v patách. Hned by je zabavili. Ještě že se mi podařilo je vůbec sehnat. A že o nich nikdo neví!
Přemýšlím o těch stránkách, když je opisuju a opravuju a rovnám na hromádky. Přu so
s Vaculíkem o jeho nestatečnosti a mám radost, že mu Havel tak trefně odpověděl. Taky
Hejdánek. Nechápu ani Pitharta. Proč berou lidem naději a sílu? A zrovna oni! Léla žili v
redakčním závětří, v iluzích, v době, kdy byly plné kriminály! Nestačí, že nás otravují a
rozdělují policajti! Čím dál tím víc, až se to někdy zdá k nevydržení. To musí i oni přidávat právě teď taky svá polínka! Kolikrát jsem se pokoušela si o tom s Ludvou promluvit. A
vždycky bezvýsledně. Je hluchý. A proto křičí! Co se s ním děje, s nositelem Orwellovy ceny odvahy? Kam se mu poděla, kde ji nechal? Možná mu zůstala nn hřbitovním mramoru
tam kdesi v Litoměřicích. Ach jo! Každý se přece nějak bojíme. Když se bojí, luk ať se boji
potichu a nepíše nám o tom. A hlavně a( se aspoň neposmívá těm, kdo maji potřebu pravdy silnější než ten pitoměj strach! Vlastně je mi ho líto. Ale sám mi kdysi řekl: co zdobíš lidi vlastnostmi, které nemají? Pak brečíš, že tě zklamali. Blbost. Sama si za to můžeš. Oni
se chovají, jako se chovali, to jen tys jim přisoudila něco jiného. Na sebe se zlob!
Zlobím se teda na sebe. Ale hrozně to někdy bolí... Aby se pak dalo vůbec usnout,
chlácholím se: třeba je přece jen k něčemu dobrá i tahle ostrá výměna názorů. Třeba nás
učí demokracii a toleranci. Možná ... Jak se to vlastně dá odhadnout?
Když chodím z paneláku ven, pak taky proto, že nemám už na co psát. Potřcbuju celé
balíky papírů. Tenoučkých leteckých anebo sedmadvacetigramových. Žluté, bleděmodré,
zelené, růžové a nejvíc bílé. A fůry kopíráků. Samozřejmě, že nejsou k doslání. Sháním je
po celé Praze. Znám kdejaké zastrčené papírnictví. Když mám štěstí, vracím se s taškami
nabitými tím vzácným zbožím.
A pak chodívám ven s hotovou prací. Bývají to tlustospisy, ale nejčastěji devatenáct
obálek s mnoha hustě popsanými stránkami. Musím je odnést na devatenáct různých
míst. Každou obálku si pro sebe označím, abych nic nepopletla. Nejlépe čitelné kopie
musí dostat tam, kde rozepisují dál. Aby se při opisování nezdržovali luštěním. Moli se už
lak dost! Jako já. A jedna z kopií je určena bez pasu vycestovat. Nejlépe první, aby se dala
ofotit anebo xeroxovat. Tady xerox nemáme. Stejně je to středověk. Lži jsou plné novinové stánky a pravdu roznášíme po taškách. Za takovou cenu!
Jezdím se svým nákladem na devatenáct míst autobusy, melrem, tramvají a někdy i
vlakem. Mám trasu nabitou a promyšlenou, a přece ji nečekaně i na poslední chvíli
měním. Třeba už skoro nastupuju do tramvaje, ale pak si to rozmyslím a jedu opačným
směrem. Někdy jen jednu jedinou slanici. Abych měla jistotu, že za sebou nikoho nevedu.
Člověk nikdy neví!
A skoro nikde a u nikoho se nedám zdržet. Aspoň si to lak umiňuju, když opouštím
tenhle byl, tenhle dům, tenhle úkryt. Sem tam si však dopřávám pár minut hovoru s dobrými lidmi. Člověk nemůže žít jen mezi oponama. Někde už vědí, že mě nepřemluví na
čaj, že jen podám obálku ajdu. Jinde se musím vymlouval. Nemůžu přece vysvětlovat, že
mám plnou tašku, plno obálek a dalších cest a míst. A taky různé důležité schůzky, A že
mám moc práce ...
Tvářím se teda. Zvaním něco, co je úplně jinak. Že chci dát do trouby bábovku anebo
mi na ni doma kyne těsto. Pitomé lži! Taky mě nebaví. Ale musí být! Hodně věcí musí být
jinak, než bych chtěla. I to, že přicházím všude nečekaně a bez ohlášení a často je půlnoc na
krku. Že házím kamínky do okna, když je už zavřený dům. Že třeba vylekám: Koho
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to čertí nesou! A l e telefon n á m už všem dávno sebrali »pro vyšší veřejný zájem«. A tam,
kde h o nechali, pak určité s odposlechem. Jen bych na sebe upozornila, to nemá smysl.
Ostatně sama vlastně nevím, kdy kam dorazím a jestli se vůbec vrátím. Takový j e dnes život, jestli to j e ještě život ...
Proto pokaždé před odchodem z paneláku sklízím všechny své opony a tunel i polštáře, obrovský, stroj a polystyrénové desky, aby to po mně zbyl alespoň na první pohled
zas docela prázdný byt. Holé stěny a škatule od automatické pračky. A pokaždé, když se
sem vracím, zas znovu rozvěšuji šňůry, kolíčkuju deky a stavím tunel a zvedám těch pětatřicet kilo - svou hráškovou princeznu. C o kdyby hořelo anebo praskala voda a někdo
sem musel přijít! Jak by se asi podivil m é m u zařízení! Jsou to nesmyslné nápady a děsná
otrava. Řekla jsem si však, že v některých věcech nikdy nepolevím, a tahle patří mezi ně.
Jsou všelijaké náhody! N e m á m vlastně na vybranou - umořilo by m n e svědomí ...
Opatrnost se navíc vždycky vyplácí! Lidi i tak, v dobré vůli, hodné povídají. Třeba jen:
byla u nás včera Otka, je tak obětavá, kolikrát přijde i v noci... Taky říkají: holka, tebe si
bez tašky u ž vůbec n e u m í m představit.
T o j e otrava. Kdyby radši pomlouvali, věděla by policie míň. Je to nemoc Charty.
Povídat í o věcech, které zbytečně upozorňují. Sdělovat si podrobnosti, které by měly zůstat utajeny... N e m ů ž u v tom však nic udělat, Jen rychle zamlouvám takové chvály. Není
to ze skromnosti!
Takhle to na mne na Baríáku vědí. Mají to jisté už jen z těch řečí. Cítím to. Jen nevědí,
kde to dělám. Snad ... d o u f á m !
Sledují m ě přece každou chvíli. Cestou se na m n e navěsí. Někdy celá smečka.
C h o d í m pak sc svou taškou, jako by se nechumelilo, a dělám, že j e nevidím. Špacíruju
ulicí a pozoruju výklady se zbožím, které m ě vůbec nezajímá. Jindy se schválně m o t á m
dokola a oni za m n o u kolem bloku d o m ů . Tak si je ověřuju. Ale štvou mě. Hrozně m ě
štvou. Mladíčkové a husičky v džínových oblečcích, vyfešákovaní důchodci, co si m ě předávají, aby sí vylepšili svůj kádrový profil a zvedli svou životní úroveň. N e b o nafoukaní
flákači v autech. C o je platné, že nenápadně kličkuju a ztrácím se j i m ! C o když u ž objevili
tenhle panelák. Třeba vypozorovali, že odtud večer vycházím nebo se sem po půlnoci
vracím. A jestli zatím ne, pak to m o h o u udělat zítra nebo za týden. M a j í spoustu času! Je
jich tolikl Stačilo by, aby s m o u fotkou obešli zdejší partaje. Našlo by se u ž nejmíň deset
lidí, co m n e tu měsíce potkávají a od vidění znají. Třeba j e n z okna, zrovna se vykloní,
když vyjdu a mířím k zastávce autobusu. D ě l á m asi chybu, že jsem tak pořád stejně oblíkaná. Lip se to pamatuje. Jenže m é ani hadry teď vůbec nebaví!
Sem tam někdo i u dveří zazvoní. Neotvírám. Přestanu jen bušit do stroje. Z t u h n u .
Vždycky se leknu, jestli to nejsou u ž oni. Pak najdu ve schránce lísteček od d o m o v n í h o důvěrníka anebo poštovní doručovatelky. T o j e úleva!
C o by so stalo, kdyby sem přišli? Nebo si ta ženská s podpatkama něco domyslela. Nebo byla dokonce od nich ... Je sama a m á velký, drahý družstevní kvartýr. Při pražské bytové kalamitě! Jen u nich mají takové platy a výsady! Když začnu takhle myslet, hned vidím
všechno černě: určitě m á na m n e ona vztek. Ruším ji. Vlastně večer, když třískám na elektrickou psací potvoru, začne kolikrát práskat dveřma přímo nade m n o u , Třeba schválně.
Chce mi naznačit, že má u ž m é h o kraválu tak akorát, Chce si vynutit ticho... Měla bych se
teda omezit, Psát j e n o m v době, kdy není doma. Často si to opakuju. Ale když j e pořád něco ke psaní a tak málo lidíJ Někteří navíc považují opisování pod svoji úroveň. Jenže bez
opisování bychom o sobě nevěděli. Ta hrstka lidí, co podepsala Chartu 77 a kterou fízlové
tak hystericky otravují. Berou n á m telefony, práci, možnost studia, naše byty, naši korespondenci, naše soukromí! Všechno, co j e napadne. Tlučou nás potmě na ulicích »neznámí pachatelé« a odvezou v noci svázané do lesa. Je potřeba se bránit, nic j i m nemůžem e odpustit: sdělovat všechny nezákonnosti sobě navzájem, veřejnosti, institucím i soudům.
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A světu ... Mají velikou sílu ty popsané stránky. Musí jich být dost a včas. Udržují nás při
životě!
Když začnu takhle myslet, víc se dopálím: škoda, že nedovedu třískat do stroje všemi
prsty. Byla bych m n o h e m rychlejší. U ž se to nenaučím. Jsem na to stará a zvykla jsem si
dvěma, to je to nejhorší. Nedá se nic dělat. Budu třískat aspoň tak. Dál! Jak umím. A( si ta
ženská pukne vzteky ...
Třeba ji ubližuju. Třeba m á m zbytečné starosti. Kdybych k ní zašla, svěřila se, možná
by nabídla pomoc. Třeba i něco uschovala. Nebo opisovala... Kolikrát takhle lántazíruju,
když chodím v noci ulicemi a světla oken prozrazuji náš malý český svčl. Chce se mi někam zajít, svěřit se, poprosit o kousek místa na psací stroj, na papíry anebo knížky. M;\ií ho
všude spousty, toho bezpečí! Ale třesou se o ně. Poznám to na nich na dálku. Člověk se
diví a někdy vlastně už ani moc ne. Málokdo je jako Jitka.
Tohle jejejí kvaríýT. Půjčila mi ho a s nim i všechny své jistoty. Proto jsem opatrná. Odnesla
by to, nemůžu ji vydat na pospas. Člověk má povinnost jel v životě jen na svůj účet ...
Konečně začaly zas cvakat podpatky. Je půl sedmé, modré, skoro letní ráno, Okna
jsou ještě dokořán. A ž začnu do stroje třískat, musím je uzavřít. Bude dusno, ale otovřená
okna jsou zrádná ...
Navlíkám ponožky a pohybuju se tiše. M á m toho dneska zase moc a nic nesmím prošvihnout. Bože, pomoz a ochraňuj!
Květen 1979

Nemůžu

se zbavit

víry v

lásku

»Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.«
(I Kar 13, I)
Sbírám v sobě už nějaký čas sílu, abych se vyznala svým dětem u svým bližním z
vlastního hledání, tápání, klopýtání a znovunalezení. Zdá se mi, že si potřebuju ujasnit n
ostatním svěřit, čím žiju, z čeho se raduju a čím se trápím. Aspoň se o to pokusit.
Musím se vrátit daleko zpátky, a ž do roku 1945. Nebylo mi tehdy ani osmnáct, když
skončila druhá světová válka. Po šesti letech temna přišla konečně nadějná úleva u vzápětí
s ní lákavé volání:
Vytvoříme ráj i bez Boha. Už tady na zemi. Nikdy se nesmí opakovut zločiny, už nikdy nedopustíme bezpráví, nespravedlnost. Předěláme život na zemi. Člověk je na nl pánem!
Všechno se mi zdálo být na dosah. Jasné a snadné, jednoduché a přímočaré: uspořádání světa i života v něm.
Uvěřila jsem.
Já, pokřtěná a biřmovaná, vychovávaná rodiči v lásce k Bohu a pokoře. Se shovívavostí jsem najednou hleděla na svoji klečící babičku, když s rukama sepnutýma modlilu se
svůj Otčenáš i za mne. Nevyslovila jsem, co jsem si tehdy myslívala: Svět je dnes už jiný,
babičko! Nastoupila věda namísto pouhé víry. Neměla jsem to srdce vzít, narušit starému
člověku, co ho po celý život provázelo a v co doufal. Svatá m á prostoto!
Běda m i ! Protože právě ti, jejichž vědě jsem uvěřila, zatížili m ě navždycky zločiny nejtěžšími. Vraždili a vraždí, mučili a mučí, zavírají do koncentračních táborů a stavějí na pranýř statisíce nevinných a statečných. Umlčují každého, kdo s nimi nesouhlasí, a neváhají
použít jakýchkoli prostředků. Nezastaví se před ničím. Pronásledovali a pronásledují i hlasatele Slova Božího a následovníky Kristovy. I ty, kdo povstali na jejich obranu. V zájmu
slibovaného ráje na této zemi, v zájmu své vědy o třídní nenávisti.
Oklamaná a zklamaná, ale také provinilá se cítím tváří v tvář této bilanci.
U ž dávno s tím nechci mít nic společného. Ale žel m á m .
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Kdysi jsem přece uvěřila a dala svůj hlas. Tedy i umožnila, aby se stalo, co se stalo. Že
sobě přikládám větší význam a roli nežli jsem měla a mám? Nebyla jsem sama, m n o h o lidí
dobré vůle se vydalo budovat zaslíbenou zemi bez Boha. A ž jednou někdo zhodnotí celou
tragédii m é generace v dějinné souvislosti, bude můj podíl viny pouhým zrnkem v písku.
Ale bez zrnek by ani písku nebylo a tak ani já nemůžu jen mávnout rukou, že se všechno
prostě samo přihodilo a seběhlo.
Co je mi platné, že jsem se z čisté víry v lásku, pravdu, spra vedlnost a dobro přihlásila
k těm, kteří zvali do ráje na zemi. Že jsem nepostřehla ve věku mladické nerozvážnosti,
jak se nechávám: vlastně unášet pouze hesly o lásce, dobru, spravedlnosti a pravdě. Jak
jsem se mohla domnívat, že zrovna má generace nebo jakákoliv generace bude kdy vyvolená čí předurčená předělat svět v ráj zemský. A co je mi platné, že jsem už před čtvrt stoletím sedala od rána do večera v soudní síni při rehabilitačních procesech, abych si vypila
svůj kalich hořkosti. Abych vyslechla svědectví těch, kdo přežili, či pozůstalé po těch, kdo
nepřežili. Že jsem záměrné, až do morku kostí chtěla poznat krutou pravdu o zločinech.
Co je mi platné, že jsem se pak pokoušela a pokouším svými slabými prostředky ozývat
proti nespravedlnostem a že jsem za to platila a platím svou daň? Než jsem prohlédla slibovaný ráj, byl tu už celý systém, který drží své otěže rajské moci obludně a pevně. Běda,
jak málo jsem zmohla a zmohu!
Člověk vždycky, od nepamětí toužil po lásce. Odjakživa hledal dobro a pravdu. Stejně
tak jako véčné zápasil se lží, zlobou, nenávistí a závistí. V tom je stále týž, po celá staletí.
Jenže bez Boha se prostor nedobrého více otevřel a rozšířil a zatlačuje až někam ke zdi nemódní pokoru, C o bývalo veliké, umenšuje a vygumovává z paměti, nízkému naopak staví
sloupy a pomníky. Stvořitelé ráje na zemi se dovolávají dobra a lásky, ale už dítě učí přetvářce. Vyhovuje jim člověk nenávistný a zlý, bez cti a víry v hodnoty nejvyšší. Tak ho
rmýl v hrstí, luk s ním mohou manipulovat. A on se posléze nechá! Nic mu nestojí za to,
aby se ozval. Anebo všechno mu stojí za to, aby mlčel. Vyznavači materiální vědy mají
přece svou odměnu už tady na zemi. Obklopují se haraburdím, pomíjivým bohatstvím, almary praskají ve švech a duše strádá. Anebo ne?
Zvedá-li člověk ruce na souhlas s těmito bohy, aí jenom z nevědomosti anebo z prospěchu, anebo ze strachu či lidské pýchy, je mu vše dovoleno. Nač by si tedy měl odříkat,
cokoliv odpíral, cokoliv nepoznat, před čímkoli se zastavit. Žije přece jen jednou! Jen jednou a ješlě krátce! Tak tedy hodujme, aí život stojí za to. Přehodnocujme hodnoty, copak
nemá knždý práva žil, jak se mu zachce? A třeba bez milosrdenství, bez odpovědnosti,
bez soucitu, bez charakteru. A brát, co mu nenáleží, zlořečit otci svému i matce své, zrazoval ženu a vlastni děti, opouštět, zraňovat, kdy, jak se mu zlíbí! M á m e přece právo prožít
svůj jediný živol po svém! Takové je krédo vědy neomylné. Ideál jejího ráje ...
Peklo lo je! Jen za pomoci každičkého jediného hlasu - tedy i mého - mohla se roztočit děsivá kola prázdnoty srdce a duše. Bez Boha se žjje zdánlivě snadno, než je míra
dovršena. Vlm to sama dobře. Život, který mi byl propůjčen jen jednou, jsem zašpinila...
A moje svědomí? Ach - svědomí! Je často laskavé k nám chybujícím! Někdo vytýká Bohu, že je nespravedlivý, že je snad zlý, když dovolí takovou zkázu. Když nás stvořil s láskou li nenávistí v srdci, zdravé a nemocné, šťastné a trpící.
Ale Bůh oslovuje každého z nás a na nikom nežádá víc, než je kdo schopen unésti.
Kdo čeho dostal více, může rozdávat ze svého nadbytku. Kdybychom všichni dostali všeho stejný díl, jaké bychom tu měli na zemi poslání? Každý každému svým darem máme
přispívat, jeden druhého doplňovat a vzájemně se podpírat. Každý jsme jiný, žádná bytost
so dvakrát neopakuje.
Liclé se ptají: A kde je Bůh? Ukažte mi ho a já v něj uvěřím. Dokonalost harmonie,
všeho, co nn léto zemi kdy bylo a je, v tom je přítomen a viditelný. Kdo ho odmítají a z
lidské pýchy své schopnosti vyzvedávají, Jeho dary za své vydávají, neuvidí a neuslyší, i
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kdyby sebevíc hledali a konali. Bůh každému ponechává volbu. Mne také neopustil On,
Já Jeho. Troufalá lidská pýcha mi na čas zaslepila oči a přehlušila ve mně hlas Boží! Kdo
nechce slyšet, neslyší. Kdo nechce vidět, nevidí. Když m u nenasloucháme, může On za to?
Člověk našeho století je oslněn sám sebou víc, nezbyl kdykoliv předtím. Klaní se sám
sobě, své vlastní velikosti. Dosáhlo snad lidstvo někdy větších úspěchů? Překonali jsme
všechno, co tu byjo, za pouhých několik desítek let. I hvězd se dotýkáme. Jeden div stíhá
druhý. Technika se řítí po dálnicích. Tratě kolejnic prošpikovaly svět a člověk, kdykoliv se
m u zachce, může se snadno přepravit, kam m u jen fantazie dovolí. Slovo i obraz pronikne
za pár vteřin pres hory a doly až do našich příbytků. Stroje pracuji za nás. M á m e jich plno,
dokonce i doma pod vlastní střechou. Všemu rozumíme a čemu dnes ne, to zítra poznáme. I příroda je naše. Dovedeme z ní těžit a dovedeme ji dokonce vládnout. Svět je pohnutelný a my jeho tajemství odhalíme - volá ve století techniky sebevědomá ateistická věda
všech věd. Jak lákavě to zní lidským uším! Běda mi, že jsem kdy uvěřila J a k jsem zabloudila! Což nestaví člověka každý jeho nový objev zároveň před nový poznatek o dalším tajemství a neznámul
Což právě za posledních pár desítek let, kdy jeden technický div stihá
druhý, neměl se člověk dost příležitostí přesvědčit právě o tom? Co objevil, jo nu zemi
odedávna dáno. Je tu na tomto světě, co svět světem stoji, a dnešní člověk jen o něco vice
porozuměl jeho silám a bohatství, chemickým prvkům a sloučeninám, zákonům fyzickým,
silám magnetickým, elektrickým, atomu a jeho vlastnostem a kdoví čemu ještě. Jsou tu
však jistě i další síly, o nichž nemá sám dosud ani ponětí. Jsou lu a byly lu už dávno před
ním. Z vůle Boží. Člověk je nevynalezl. Jen víc je pochopil. A možná ani to ne!
Dal přece dohromady auto a musí zachraňoval les. Má prostředky na praní prádlu u
voda se nedá pít. Rozoral meze a úrodnou zemi splavuje déšť. Letecky hnojí pole a hyne
zvěř, ptactvo i člověk sám. Nemá dost kyslíku. Všechno, co je, má nn zemi své mlslo, svůj
úkol, své posláni. Každičký tvor, slunéčko sedmitečné i věčně spěchající mravenec. Ale i
bažina či lesní studánka. Kdo se jen chvíli zastaví a ztiší, žasne nad božskou dokonalosti!
Vnutí-li člověk čemukoliv úkol jiný, byf z touhy prospět lidstvu, obraci se každé lakové násilí po čase i proti němu samému. Kolik je denně takových poučení! Všude, kurn troufalá
lidská ruka ve své domýšlivosti zasáhla, lam na druhé straně porušila velebnou harmonii.
Ostatně i to je harmonie. Lidské hledáni, které je jako dar a posláni člověku svěřeno, 11 mjemství
věčného. Právě zde je Bůh hmatatelnější než kdekoliv jinde. Kolik chceme míl ještó důkazů,
my lidé, co všechno chceme zničit, abychom se dověděli o své nedokonalosti?
Moudrý svět si svoji nedostatečnost uvědomuje a kajícně sc pokouší napravovat, co
sám narušil. Jen zastánci vědy všech věd se tváří sebevědomě, protože se cítí neomylní.
Nemohou přiznat svou slabost či chyby. Natož pak napravovat, co pokazili. Naopak Ještě
zpupněji si počínají a ničí hodnoty k životu nezbytné. 1 lidské srdce a duši ...
Vrátila jsem se k Bohu s pokorou. Nemůžu přestat věřit v lásku, dobro, spravedlnost a
pravdu. Nemůžu prostě bez víry v lásku a dobro žít. Nelze v ně nevěřit. Člověku je víra v
lásku dána tak jako všechny ostatní vlastnosti, i jako tělo, ruce a nohy, hlava a srdce. Nem ů ž u se víry v lásku zbavit, někam ji odhodit, zašantročil. Ani zaměnit za poklady svěla.
Kdybych to udělala, jak bych se ochudila.
Co by m i zbylo! Ostatně okusila jsem to přece ...
Slýchám často z úst lidí o lakových navrátilcích, jako jsem já: N o jo, nemůže nic jiného než zase v něco věřit!
Je v tom kus odsudku. Něco jako: slaboch je to. Nevyšla jí věda neomylná, tak musí
mít Boha.
Ano, musím mít v sobě víru v dobro, pravdu, lásku.
Výsledky všech věd, výsledky jakýchkoli společenských věd, které se pokoušely zařídit
svět jen podle lidských principů, zklamaly, selhaly a vždycky selžou. Omamují jen na určitou dobu jako droga. O to tragičtější je pak vystřízlivění. Nemůžu svůj ideál poslavit na
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třídní nenávisti a nemůžu ani na čemkoliv, co mi slibují lidé. Chci-lí, aby svět byl lepší,
musím začít u sebe. Když se člověk snaží poznat sám sebe, poznává, i jaký by měl být. Nemůžu však ani světem chodit jen tak a věřit pouze v sebe, své svědomí a svoje dobro. Protože i toho jsem okusila a jak m n e oklamalo se na ně spoléhat. Nejsem dokonalost sama.
Stokrát za den dělám něco dobrého a něco špatného. Něčeho lituju, z něčeho se raduju,
něco ve m n é promlouvá a denně zápasí, něco, co nemůžu zastavit. Denně tak v sobě ustavičné volím cesty a stojím na křižovatkách svého konání. Ta volba přináší smutek nebo jásot ve mně. A to už je vlastně sebehodnocení a zas je tu volba, jak se zhodnotím a zhodnocuju. C o omlouvám a co si namlouvám. To je m é svědomí. Když věřím v Boha a jeho
lásku, naslouchám m u J s e m lepší. M é volby jsou lepší, mé činy jsou lepší. To je Bůh ve
mné. Není nic, co by mne mohlo zklamat. Zklamat mohu jen já Boha v sobě. Boha, který'
mne učí poznávat sebe samu a všechno a všechny, které potkávám v tom zemském putování prostřednictvím lásky. Učí mne trpělivosti, pokoře, soucitu, laskavosti. Dokonce i lásce k těm, kteří mne nenávidí. Vc světě plném zmatků dává Bůh mé duši svůj mír a pokoj,
radost a naději ...
Leden 1983

SVĚDECTVÍ D V O U

Být křesťanem

v ateistickém

státu

-

GENERACI

proč?

Jeden z mých známých odpověděl na tuto otázku krátce: »Protože nemohu jinak. Je
to ve mně tak, že to nemohu zradit ani za nejvyšší cenu.« Od něho to nebylo prázdné slovo, strávil celou řadu svých nejlepších let ve stalinských vězeních.
Věrnost tomu, co jsme poznali a přijali jako pravdu a ž i v o t j e nejhlubší důvod pro to,
abychom »stáli v pravdě«. S Bohem na život a na smrt. Pro tento postoj máme v našich
dějinách dva velké vzory - mučedníky věrnosti - které působí ještě dnes jako inspirace. Je
to svatý kníže Václav ( f 929) a Mistr Jan Hus ( f 1415). V následujících stoletích sloužili za
symboly dvěma různým tradicím, katolické a protikatolické. Ted je to jinak, aspoň u nás
katolíků: ctíme je oba pro jejich věrnost a poctivost. V době Pražského jara se mládež
shromažďovala u pomníku svatého Václava i u pomníku Jana Husa.
Dnes se chápe věrnost tak, že člověk zůstává věrný lidskému životu v pravdě, svobodě
a důstojnosti. U nás, i mimo politické dění, probíhá boj o víru a o právo jednat podle svého dobrého svědomí. Nejen pro církev a křesťanství, ale vůbec pro důstojný lidský život se
musíme angažovat, k Boží slávě.
Odpovědnost
za budoucnost,
to je hlavní motiv pro to, abychom zůstali v této zemi a
bránili duši lidu; proti totálnímu zmanipulování. To se provádí policejní moci a ideologickým braiii-washingem,
nie snad ještě nebezpečněji konzumistickým ovzduším. Dokud
člověk zůstane svobodný od materiálních nároků a od strachu, nemůže být zmanipulován. Nedá so ani koupit, ani zastrašit. Ale kdo by měl být svobodnější než člověk žijící »v
Duchu«?
Vyvstává otázku, jaká vůbec existuje alternativa k vadným -ismům. Naše mládež, její
lepši část našla odpověď: žádný proti-ismus, ne nenávist nebo skepse, žádná nová ideologie, ale Někdo.
Kristus jc tn alternativa. Na plzeňské ulici se někdo neznámý zeptal jednoho mládence
s křížkem na klku, zdali ví, kdo to byl Ježíš. S výzrazem převahy odpověděl lapidárně: »To
byl charakter, vážený pane!« Mládež pomáhá nám starším znovu objevovat Ježíše zcela
živého n podivuhodně blízkého. U většiny to nezůstává na povrchu. Čtou evangelium,
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studují Písmo i teologii. Nacházejí vertikálu života. Boha a Ježíše Krista. Spolu s tím objevují ještě něco dalšího, co zde tak bolestně chybí: pravé společenství ve vire.
Církev budoucnosti,
tak asi se dá nazvat další inspirující motiv. Přežít, dokud nepřijdou lepší časy J i s t ě , ale nejen to! Naše naděje nevisí na návratu »normální« doby. Mnoho mladších ročníků m á výhodu, že se narodili do této politické situace. Prožívají svůj život bez bolestných vzpomínek. Znají z vlastní zkušenosti sílu i slabé stránky utlaeovatele.
Necítí se ztraceni, mají po boku všemohoucího Boha a duchovní domov s bratry a sestrami. Sice docela soukromě, ve stálém nebezpečí, ale vždyť církev žila už mnohokrát v katakombách, žila a rostla,, intenzívně i extenzivně. Jsme-li uprostřed lidí poněkud sympaticky
jiní, působíme beze slov misionářsky; jsme pro hledající znamením.
Volná společenství jsou však vždy v nebezpečí, že se budou vyvíjet nesprávně seklářsky. To j e pro nás poučením, jak velkou hodnotu m á spojení se světovou církvi a jejím
centrem.
Papež je pro nás velká opora. Papežství pociťujeme jako milost od Boha navzdory tomu, že vzdělaní věřící leckdy nemohou uznat některé jednotlivosti ve směrnicích, které
přicházejí z Říma. Papežství má pro nás význam ani ne tak pro politický (velmi malý) vliv,
ale jako živý symbol církve, která po světě žije, roste, trpí, bojuje, modlí se za nás a my za
ni. Není nás u stolu ve společenství s Kristem jen těch 5-10 J s o u tu i j i n é místní církve, obce a skupiny odevšad, bratři a sestry shromáždění v katedrálách stejně jako jiní ve vězení a
v gulagu. Petrův stolec n á m také připomíná, že »brány pekla církev nepřemohou«.
Hlavní však zůstává skutečnost, že Bůh je v naší duši.
Vnitřní život, společný zpěv, meditace a vážné úsilí o duchovní růst zcela osobní, loje
srdce naší víry. Velmi malé možnosti vnější činnosti uvolňují více času pro různá »duchovní cvičení«. Tak m ů ž e nejprve v nitru zrát to, co nám dá obstát, až přijde kairos - ať
aktivity nebo mučednického svědectví, to ví Bůh.
Naše dnešní duchovní vyladění označil jeden významný katolík jako »skok do Bohu« (což
je výraz velkého českého básníka barokní doby, Bedřicha Bridela). Chápe to vlastními slovy
takto: »Slyšet Boží vůli, být tam, kde nás chce míl on. Nebo ve formě modlitby: Bože, dej nám
umění vytvářet Boží prostředí v nás i kolem nás. Prostředí (lépe než království v prefaci) pravdy a života, prostředí svatosti a milosti, prostředí spravedlnosti, lásky a míru.«
K tomu ovšem patří jěstě něco, ať se to zdá jakkoliv málo pravděpodobné: radost. Ti z
nás, kdo prožili dlouhá léta ve vězeních a v různých trápeních, dosvědčují, že i tam, ba
pravě tam je člověku darována pravá, čistá radost. Docela hluboko v duši. Jako znninení
svobody
,, , ... ,
J v Bohu.
Katolík starší generace
Proč jsme

křesťany

Náš aktivní postoj ke křesťanství vyvěrá ze tří zdrojů: z našich zkušeností, z našich starostí a z našich přání.
Naše zkušenosti.
Bez ohledu na to, z jakého pocházíme prostředí - někteří z rodin tradičně křesťanských, jiní z liberálních nebo i ateistických - každého z nás rozhodujícím
způsobem ovlivnilo setkání s lidmi, kteří byli plni živé víry. Předali nám svou víru nejen
slovy, ale zejména svědectvím svého života a často i utrpením. Setkání s takovou osobností v nás probudilo přání stát se někým takovým. Brzy jsme pochopili, že to není možné, jestliže nepoznáme půdu, ve které je takový postoj zakořeněn, totiž vztah k Bohu.
Převratnou zkušeností je i život v křesťanském společenství. V našem světě plném nedůvěry a sobectví m á v sobě velkou přitažlivost setkávání se skupinou lidí, kteří jsou
ochotni k oběti, důvěřují si a jsou otevřeni k bližním láskou.
Svůj duchovní život si n e u m í m e představit bez modlitby a bez svátostí, j i m i ž prožíváme vztah k Bohu.
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Naše starosti.
C h c e m e ujít osudu těch, kteří založili svůj život na konformismu, společenském postavení, majetku a úspěchu. Takový postoj přivedl většinu z nich k pocitu
nesmyslností, protože ideály toho d r u h u jsou krajné nejisté, popř. nedosažitelené - a pak
zbývá prázdnota.
Nejsme ušetřeni starosti, zda b u d e m e moci utvářet život podle svých představ. M n o z í
z nás n e m o h o u studovat nebo vykonávat vlastní povolání. R o v n ě ž veřejný náboženský život m á jen velmi omezené možnosti.
M á m e obavu, že by se naše rodiny a přátelské vztahy rozpadly - jak to všude vidíme kdyby byly podloženy j e n nějakou pragmatickou morálkou. M y chceme založit své vztahy
na té skutečnosti, která existuje nad p r o m ě n a m i času a veřejného mínění.
Naše přáni. Především chceme žít smysluplný život. T o u ž í m e po lásce, p o dobru a po
spravedlností. Chceme tyto hodnoty uskutečňovat na této zemi. Chceme žít v radostí, chceme
se plné nasazoval, ale zkušenost nás poučila, že k tomu naše síly nestačí. V obětavosti a
sebekázni vidíme naději a cestu k řešení mravní krize našeho národa, který j e poznamenán lhostejností, protekínictvím, korupcí a sobectvím.
Křesťanství n á m dává možnost uskutečnit všeobecnou lidskou touhu po lásce, po
nesmrtelnosti a po smíření s Hohem, lidmi a sebou samým. Víme, že to j e m o ž n é jen
tehdy, když postavíme Boha na první místo.
Skupina mladých katolíků

MARIE A VEKONIKA
O NAŠEM

SPOLEČENSTVÍ

Myslíme si, že je důležité, aby křesťané všude tvořili živou církev. Proto bychom vám
chtěli napsat, jak se o lo snažíme m y mladí, naše společenství - j e d n o z m n o h a společenství mladých lidí u nás. Kromě toho, že se vídáme v kostele, se setkáváme každý týden u někoho z nás. Snažíme se společně modlit, číst Písmo, mluvit o věcech, které nás
pálí, a zazpívat si. Většinou se nás sejde pět. Schůzku vede vždy jeden z nás a většinou je
to ten, u kterého jsme se sešli. M i n u l o u schůzku vedl Michal. Docela j s m e se na ni těšili,
protože Míša o všem přemýšlí a dokáže n á m ukázat věci tak, jak je sami nevidíme.
Inko obvykle jsme začali modlitbou. Napřed Míša poděkoval za naše společenství a
potom každý řekl to, co potřeboval sdělit Bohu, a m y jsme se k n ě m u přidali. Modlitba
nás navzfycm sblížila.
Připomněli j s m e si Ježíšova slova: » K d e jsou dva n e b o tři shromážděni v m é m j m é n u ,
tum jsem já uprostřed nich.« A s tím j s m e otevřeli Písmo. Začali j s m e právě číst list Efezan ů m . Každý u ž si úvodní díkuvzdání přečetl doma. Michal jako první n á m řekl, co h o oslovilo. Protože téměř každého oslovilo něco j i n é h o , měli j s m e nadlouho n á m ě t k hovoru.
Míša j e medik, a tak jsme se bavili na téma: »Přístup lékaře k pacientům«. Vojta, studuje vysokou stavební školu, Katka, studentka gymnázia, a Veronika, studentka V Š C H T ,
se nu toto téma vyjádřili dost nevybíravě. Ale Michal j e usadil, když n á m vykládal o svých
zkušenostech z nemocnice. Říkal, jaké potíže dělá lékařům, kteří se pohybují ve stále stejn é m stereotypu, chápat pacienta jako celého člověka a n ě j a k o třeba »slepé střevo«. Tento
postřeh m u potvrdila Maruška, která studuje na zdravotní škole.
Přestože v diskusi vznikly mezi n á m i některé rozpory, znovu jsme se sjednotili v přímluvách a naše setkáni zakončili společnou modlitbou. V ů b e c se n á m nechtělo d o m ů , a
proto ten, kdo měl ještě chvíli čas, zůstal na pár písniček při kytaře.
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V i d í m e se celý rok a bylo by n á m divné, kdybychom aspoň j e d e n týden o prázdninách
nestrávili společně. Všichni m á n i e rádi přírodu, a tak nejraději nabalíme d o krosen stany,
spacáky, dobré boty a vše potřebné n a cestu a na týden vyrazíme d o hor. Tylo prázdniny
j s m e byli n a Slovensku. Bylo nás 12. Všichni j s m e byli ve věku kolenv20 let. Většinou
j s m e se znali j i ž dříve. Abyste si dovedli představit jak takový náš vandr vypadá, popíšeme
v á m jeden den.
Vstávali j s m e celkem brzo ráno, protože nás skoro pokaždé čekala d l o u h á túra. Společně j s m e se pomodlili ranní m o d l i t b u a přečetli si úryvek z Písma, o kterém j s m e měli
večer rozjímat. P o snídani j s m e poskládali stany, uklidili tábořiště a vydali se na cestu.
H n e d na začátku nás čekal pořádný výstup, a tak ti, kteří měli dost sil, se z vrcholu ještě
vrátili, aby p o m o h l i těm, kteří j i ž n e m o h l i . P o t o m j s m e u ž Šli p o hřebenech. M y , kteří
j s m e byli v horách j i ž několikrát, j s m e se snažili překonat ú n a v u a p o m á h a t tem, kteří byli
na této túře po prvé. Po cestě j s m e se m o d l i l i růženec. N a tábořiště j s m e dorazili k večeru,
společně j s m e udělali všechno potřebné a po večeři se sesedli u ohně,
Z n o v u j s m e si přečetli úryvek z Písma, který j s m e četli ráno. Každý se k n ě m u snažil
n ě c o říci. P o t o m j s m e zhodnotili celý den a naplánovali trasu na příští den. Společná modlitba byla vyvrcholením celého dne. I když se n á m to vždycky nedaří, snažíme se stále
všechno sdílet a myslet především na druhé. Za tuto možnost j s m e chtěli Bohu poděkovat.
N a těchto putováních čerpáme sílu pro celý následující rok a dobré vztahy, které vznikly v t o m t o výjimečném prostředí, se snažíme vytvářet také v b ě ž n é m životě - v našich rodinách, ve škole či na pracovišti.
J e d n o u za čtvrt roku se střetává naše m a l é společenství s ostatními a tam si vyměňujem e názory. H l a v n í m cílem nás všech mladých j e žít pravý život křesťana podle přikladu,
který n á m dal Ježíš svým životem. A naučit se neustále hledat Boha, V tom n á m právě pom á h á naše m a l é společenství.
V našich p o d m í n k á c h j s m e často odkázáni j e n na sebe, přítomnost kněze či staršího
bratra nebo sestry j e vzácná, ale vždy vítaná a podnětná. Proto se snažíme, aby aspoň jeden z nás m ě l tento potřebný kontakt a m o h l tak přenášet podněty d o našeho společenství. N e u z a v í r á m e se d o sebe, nevzdalujeme se z našich farnosti, n e p o v a ž u j e m e se za
lepší, naopak chceme přispět, aby naše farní společenství bylo živé n p l o d n é i m i m o chrám o v é prostory. A velice nás posiluje v ě d o m í , že tak smýšlí a se snaží ostatní křesťané nejen v jiných městech naší vlasti - i když o sobě nevíme - ale po celém širém světě. Pozdravujeme j e a společně s n i m i chválíme našeho Pána Ježíše Krista a j e m u radostně a s nadějí
zpíváme.

JOSEF KORDIK (Praha) (*)
ZE ZÁPISNÍKU ČESKÉHO

KNĚZE

T e n rok j s e m se díky příkladu CharLy 77 zbavil velikého dílu strachu. Projevilo se Lo
třeba v t o m , že j s e m se přestal bát okresního církevního tajemníka a snažil j s e m se vzpírat
j e h o zastrašování a omezování.
Ř í k á se j i m docela hezky »církevní tajemník«, ale výstižnější by bylo »proticírkevnf taj e m n í k « . Jsou p r o d l o u ž e n o u rukou Státní bezpečnosti. M a j í své agenty z návštěvníků kostela. Shromažďují nejdetailnější informace o životě a působení kněží a věřících. Kontrolují
všestranně kněze při bohoslužbách a hospodaření farností. Instruují své agenty a pracovníky
{*) Vychází bez vědomí autora. Výňatek z delšího rukopisu.
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národních výborů, jaké pomluvy mají šířit o knězích, aby narušili jejich pověst a poštvali
lidi proti nim a naopak kněze proti Údem. Účastní se kněžských schůzí, mají připomínky
ke zcela náboženským tématům a vše životné a hledající pravdu se snaží zadusit Při naší
vikariátní konferenci označil tajemník referáty o koncilových dokumentech za pobuřující
a napříště se v nich nesmělo pokračovat.
Nutí kněze ke vstupu do PÍT (Sdružení katolických kněží Pacem in terris) tím, že rozhodují o příspěvcích na opravu kostelů. Jeden kněz žádal o peníze na opravu velkého kostela. Tajemník mu řekl: »Dostanete to, když vstoupíte do PiT.« Jeden z účastníků fóra,
které o věci rozhodovalo, řekl tomu knězi důvěrné: »Nevstupujte tam, ty peníze dostanete
stejně.« Ten kostel je totiž turisticky atraktivní a opravit se museí.
Pří prvním setkání se m ě tajemník vyptával, co jsem zač. Přesvědčoval mě, abych moc
neopravoval, že mé považuje spíše za studijní typ, radil mi studovat na doktorát teologie,
že bych mohl přednášet na fakultě. Vyptával se, jaké m á m plány do budoucna. »Když se
budete angažovat, budete mít docela slušný postup.«
»Jestli myslíte angažovat se v Pacem in terris; tak v tom se angažovat nebudu.«
Pro něho to bylo, jako by m u někdo vrazil n ů ž do zad, Hekal, nemohl ze sebe dostat
slovo, Pak řekl:
»Tak se aspoň neangažujte proti.«
* * *
Měl jsem pohřbívat pana G . Řekli mi o něm, že byl předsedou místního národního
výboru a komunistické strany. »Buďte opatrný!«
Na hřbitově jsem pronesl toto kázání:
»Oficiální propaganda ateismu je jednou z hlavních příčin celkového úpadku. Ona
podkopala křesťanské vědomí odpovědnosti ve veřejném životě. A jen obnovená víra,
návrat k víře člověka vnitřně ozdraví.
O to vše má význam usilovat hlavně proto, že smrtí život nekončí. U posledního soudu budeme předkládat dobré skutky a ne chytráctví.
Je třeba se osvobodit od předsudku, že víra v Boha j e nevědecká.
Je třeba se osvobodil od předsudku, že víra v Boha je protispolečenská. V těch společnostech, kde se bojuje proti víře, tam se narušily základy mezilidských vztahů, tam nastupuje právo džungle, právo silnějšího, podle zásady kdo má moc, má pravdu. Tam všechno
směřuje ke zpustošeni, ke korupci, ke strachu a k nevolnickým vztahům.
Je třeba se osvobodit od předsudku, že víra v Boha je protilidská. Kdo zlidštil svět, diktátorští politici nebo světci? Není to církev, kdo klame a lže, ale mocní tohoto světa.
Nepřátelé víry bojují všemi sdělovacími prostředky. Je to zrovna tak rovnocenné a
spravedlivé, jako když je někdo nečekaně napaden, svázán a pak vyzván, aby se bránil. Ale
Bůh si svůj plán záchrany lidstva prosadí. Ovšem jen skrze lidi, kteří si uvědomí, co vede
ko zkázo a co k záchraně, a začnou to neohroženě uskutečňovat.
Snad zemřelý věřil. Možná, že jste to o něm někteří věděli.
Je třeba dávat viru nfyevo trochu zřetelněji. Vždyť jde také o vaše děti. B u ď j i m předáváte víru v Boha a s tím související mravní zásady, vědomí, že jednou budou ze všeho
skládat účty - n e b o j í m předáte strach, neupřímnost a chytráctví, předáte j i m společnost
zvyklou na násilí a strach, ze které zmizela láska, radost a důvěra.
Říkám to proto, že jsem přesvědčen, že se mezi lidmi něco pokazilo a bez víry se to
nespraví.«
Na hřbitově bylo při promluvě ticho, jaké jsem ještě nikdy nezažil. Pokud jsem se doslechl, pozůstalí to nechápali jako útok na zemřelého. Ostatní se usmívali a odpovídali na
pozdrav. Jen soudruzi se proměnili v nehybné sochy. N a pozdrav mi neodpověděli.
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Po pěti týdnech jsem byl pozván na biskupství k rozhovoru o tom kázání před disciplinární komisi. Připravil jsem si toto prohlášení:
»Drazí bratři kanovníci a vikáři! Dovolte mi několik slov vysvětlení a obhajoby mých
postojů. Bude to jen částečný pokus, protože se mi nemůže podařit zachytit mnohaletý vývoj.
Především vás ujišťuji, že si vážím staré církve. Vážím si jejích utrpení a těžkostí, které
musela v nedávné minulosti podstoupit. Vězení a ostatní perzekuce padesátých let přináší
požehnání. Jsem vděčný církvi vaší generace, vždyť ona mi předala víru.
Jsem rád, že jsem k dnešním názorům a postojům dospěl a že jsem našel odvahu je
vyslovit. Nebylo to najednou. Celých pět let kněžské služby a možná i déle jsem to v sobě
formuloval a zároveň se postupně odhodlával a zbavoval strachu. A stále víc jsem pociťoval, jak mi Bůh pomáhá a jak mě ochraňuje. Jemu děkuji. Snad právě proto, že hájím pozice církve v prostředí z 99% nevěřícím, jsem s názory tam, kde právě jsem.
Současná ateistická propaganda vytýká církvi, že vždy podporovala mocné. Kdyby
současná církev mlčela k současným problémům a schvalovala zlé počínání mocných, bylo by jí to zítra znovu vytýkáno.
Je povinností církve nemlčet. Snažím se tak plnit, co žádají církevní dokumenty,
snažím se být v souladu s požadavky papeže, jak je vyslovuje především v Brazílii, v Africe, v OSN, ve své encyklice Redemptor hominis a nakonec nyní v Německu.
Tam, kde se církev rve za společnost, tam nemá ani nouzi o kněze. Uzdravovat nemocnou společnost, to je úloha a naděje církve. Dnes leží zraněna celá společnost, dokonce i ti lupiči z podobenství jsou zraněni.
Krajský tajemník vám tlumočil, že ohrožuji svůj státní souhlas. Jsem přesvědčen, že
mi ho nevezme. Dobře ví, žé za každou babičku, ke které by mi ztížil přístup, by mi usnadnil přístup k jednomu mladému člověku. A to on by strašně nerad.«
(Ten kněz po delším jednání s církevními a státními úřady ztratil »státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti«. Protože Čekal na vyjádření svého vlastního zaměstnavatele,
církevního představitele diecéze, a mezitím konal bohoslužby dále, neboť nikdo nebyl za
něho ustanoven, byl nakonec odsouzen za »maření státního dozoru nad církvemi« na rok
do vězení, po odvolání na půl roku podmínečně. Teď pracuje jako dělník.)

ROZHOVOR S ŘEHOLNÍ SESTROU

Jste řeholnicí. Vůbec na to nevypadáte.
dech v
Československu?

Nemohla

byste nám něco říci o ženských

řá-

V Československu nebyly ženské řády zrušeny. Ani nebylo sestrám zakázáno nosit
řeholní oděv. Státní úřady omezily ovšem jejich práci, a to na práci u slabomyslných dětí
nebo u starých lidí. Není dovoleno přijímat dorost. tJstavy, kde pracují sestry, a tzv. charitní domovy s přestárlými sestrami jsou umístěny v pohraniční oblasti, aby obyvatelstvu
řádové sestry nepřicházely příliš často na oči. Vidíte-li v Praze sem tam některou, pak proto, že přijela do hlavního města za určitými záležitostmi anebo patří k těm, které pracují
buď v domácnosti u Otce kardinála, v kněžském domově, v Lidově demokracii jako uklízečky anebo na bývalé papežské nunciatuře.
Mohly

sestry pracující

v různých

ústavech

zůstat

bydlet

ve svých

klášteřích?

Sestry pracující u slabomyslných dětí nebo u starých lidí bydlí ve služebních bytech.
Jakmile nastoupí svůj starobní důchod, přestěhují se většinou do charitních domovů pro
řeholnice.
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Pod jakou

správou

jsou

tyto charitni

domovy?

Charitní domovy jsou pod státní správou, ale nejsou výrazem benevolence státu. Stát
zkonfiskoval roku 1950 veškerý majetek řádů. Konventy byly ze svých klášterů vyvezeny a
každá sestra musela převzít nějaké oficiální zaměstnání bez ohledu na vnitřní potřeby komunit. Např. i všechny představené a úřednice bývají v pracovním úvazku, což ztěžuje jejich práci.
Dosáhne-li sestra věkovou hranici důchodu, obdrží jako každý jiný pracovník v kterémkoli zaměstnání určitý důchod v přiměřené výši k předchozím výdělkům. Charitní domovy pro přestárlé sestry nejsou tedy udržovány jen ze státních fondů. Při této příležitosti
bych chtěla podotknout, že se sestrám dávaly jen minimální mzdy.
Charitní domovy jsou pod vedením státního úředníka, který většinou přesně respektuje nařízení »Katolické charity« z Prahy. V těchto domovech bývají často sestry z různých
řádů. Státní správce domova může kdykoliv projít chodbami. Sestry nemohou svobodně
opustit charitní domov. Musí ohlásit cíl a účel cesty.
Ministerstvem kultury byl již několikrát stanoven termín, dokdy mají být řádové sestry propuštěny i z ústavů sociální péče (u slabomyslných dětí) a z domovů důchodců pro
přestárlé občany. Jen z nedostatku náhradních sil se tato lhůta ještě nedodržela. V podstatě jsou charitní domovy zařízení na hlídání sester.
Je nějaký

důvod

k

hlídání?

Kdyby sestry žily tak, jak si to stát přeje, směly by jen vykonávat své základní duchovní povinnosti a v izolaci dožít bez jakéhokoliv apoštolátu a výchovy dorostu.
Každá pravá řeholnice samozřejmě touží mimo své modlitby a oběti i zapojit se účinně do apoštolátu a formace mladých sester. A právě toto je oblast, která musí být utajena
před státním dozorem. To je také důvod pro nošení civilního oděvu.
Mají

u vás mladé

dívky

zájem

o řeholní

život?

Ano, máme mladé sestry. Ale potřebovaly bychom jich víc. Myslím si, že krize duchovních povolání je celosvětová. Je tady řada společných faktorů, které postihují i Československo.
Mohla

byste

mi několik

uvést?

1. Vstup do duchovního stavu dnes už neznamená privilegium z hlediska společenského. Před Bohem je to privilegium být povolán k bezvýhradné službě. Nekynou z toho
žádné výhody.
2. Úkoly Božího lidu a jeho povinnost apoštolátu vystupují více do popředí. Přibývá
laiků, kteří jsou teologicky velmi dobře fundováni. Předčí někdy i kněze.
3. I zhoubný vliv materialismu koná své. Ne každý člověk se ochotně zříká blahobytu,
jakého dosáhla např. západoevropská společnost. Ale i u nás jsou nároky na životní standard poměrně velké. Existují sice skupiny mladých lidí, kteří pohrdají vymoženostmi civilizace, ale ne u všech je to upřímná touha po evangelní chudobě.
4. Dnešní mladý člověk nedůvěřuje trvalým hodnotám. Viděl, jak se v minulosti hodnoty změnily, jak se vystřídaly režimyJak se upouštělo od tradovaných zásad. Nedůvěřuje
ani sobě, že by byl schopen vzít na sebe celoživotní závazky.
5. Mnohé formy a zvyky řeholního života jsou pro moderního člověka málo přijatelné. Řády se velmi váhavě přizpůsobují z obavy, aby nevydávaly všanc posvátné hodnoty.
U nás k tomu přistupuje i dost velká neinformovanost řeholnic o moderní teologii a o životě církve v jiných zemích. Proto se přihlašují k nám do řádu Spíše dívky se sklony ke
konzervativnějším formám zbožnosti. Ty, které jsou průbojnéjsou často zklamány, když
vidí, jak nedostatečně se vyplnily jejich touhy po odpovědné apoštolské práci.
6. Dnes být v Československu mladou sestrou v civilu žádá odvahu zastávat nejen své
místo v zaměstnání, ale po návratu domů plnit povinnosti duchovního povolání a později 272.

po formaci - i nějaký apoštolský úkol. Často musí mladé sestry i před rodiči tajit, že jsou
členkami řádu. Psychicky je to jistě náročné.
Existují
proudy?

mezi sestrami,

řekneme

uvnitřjednoho

řádu nebo kongregace,

různé

duchovní

Do jisté míry je tomu tak. V každé komunitě bývají některé sestry, které neberou na
vědomí přesun akcentů v teologii řeholního života. Tak brzdí otevřenost druhých. Tento
tichý boj není tak jednoduchý, neboť v teorii mají spíše ty první po ruce více argumentů,
že ony jsou těmi »dobrými řeholnicemi«. Kdo se zastane druhých, když cítí potřebu, aby v
nových situacích jednaly poněkud odlišně, než bývalo po staletí zvykem?
Dala jste mi nahlédnout
vážně kráčejí vpřed. Mohla

do vnitřní situace komunit. Zřejmě
byste mi něco říci o své práci?

patříte

k těm, které

od-

Moje práce je velmi různorodá. Na prvním místě mám jako sestra své denní duchovní
závazky. Patřím k »smíšenému řádu«, kterému jsou vlastní mimo apoštolskou činnost i
silné kontemplativní prvky. Náš život modlitby a duchovního vzdělávání zabírá denně přibližně 2 hodiny a 30 minut. PripoČítám-li ještě cestu do kostela a zpět, dělá to někdy o celou hodinu více.
Musím se dále starat o domácnost. Je třeba vařit, uklízet, prát. Dlouhá léta jsem si šila
nebo přešívala šaty, abych ušetřila.
A potom apoštolská práce: vedení kroužků, návštěvy v rodinách, duchovní soustředění mládeže, celých rodin, katechetická práce. Tato práce žádá i přípravu a studium.
K tomu přistupuje udržování osobních styků poštou anebo telefonem. Těchto komunikačních prostředků lze využít jen nepřímo a opatrně, neboť počítáme s kontrolou.
Z opatrnostních důvodů nemohu teď přijímat návštěvy doma, ale byla doba, kdy mě
dost lidí vyhledávalo.
Příležitostně se naskytne i sociální práce, ačkoliv ji nepovažuji za hlavní náplň své působnosti.
K tomu návštěvy a styky s komunitou. Rovněž občasné mimořádné povinnosti vzhledem k řádu: účast na shromážděních, rekolekcích nebo přímé povinnosti vůči komunitě,
např. účetnictví naší malé skupiny.
Mám také příbuzné. Ze sourozenců jsem nejstarší. Tatínek nám zemřel, když jsem byla novickou, takže cítím rovněž jistou odpovědnost vůči rodině.
I já jsem měla své zaměstnání. Teď jsem naštěstí v důchodu.
Jsem invalidní. Prodělala jsem 5 operací, mezi jiným mám operoVané srdce. Můj zdravotní stav není takový, že bych mohla celý den pracovat bez odpočinku ve vodorovné poloze. Každá fyzická práce a i chůze je pro mne náročná.
A abych tento obraz dokreslila: bývám i hostitelkou, když spolusestry potřebují u nás
přespat.
Jak

to všechno

zvládnete?

Samozřejmě dělám jen to, co je v mých silách. K tomu přistupuje ještě jeden moment:
Pracuji ráda důkladně a dobře. Miluji čistotu a pořádek.
Jak

dlouho

už žijete

tímto

životem?

Vlastně 14 let. Mezitím jsem jednou strávila 14 měsíců v komunitě.
Řekněte

mi, co bylo pro vás

nejtěžší?

To nejtěžší nebyly vnější podmínky apoštolské práce, ale nepochopení a podezírání z
nedostatku řeholního ducha ze strany vlastního řádu a spolusester.
Jak je něco takového

možné?

Před 2. Vatikánským koncilem jsme byly vázány malou papežskou klauzurou, která
počítala s vycházkami sester jen velmi výjimečně. Vést apoštolský život v malé skupině
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bylo novotou. I když jsme měly pro svou práci schválení od svých představených, dalo
se n á m často najevo, ze to je stejně jen experiment s otazníkem.
K nepochopení ze strany spolusester přispěly i jiné faktory, o kterých bych se nechtěla šířit.
Zmínila jste se o Katolické
charitě. Jaký je to orgán v souvislosti
s řeholními
rády v
ČSSR?
Katolické charitě je ministerstvem kultury svěřen dozor a správa všech ženských řeholních řádů. Samozřejmě spolupracuje s ministerstvem vnitra.
Jak

se tento

dozor

konkrétně

vykonává?

Katolická charita vede písemnou evidenci o všech sestrách. Představené n e m o h o u sestry přemístit z jednoho ústavu do druhého, když k tomu nedá svolení Katolická charita.
Ž á d n á sestra si nemůže svobodně volit místo bydliště anebo druh zaměstnání. Pro každou
cestu do ciziny musí sestry m i m o obvyklé úřední formality k dosažení víza podat ještě 3
žádosti navíc (okresnímu a krajskému církevnímu tajemníkovi a Katolické charitě v Praze)
o povolení cesty. Po návratu z ciziny je sestra volána, aby podala zprávu o průběhu své cesty.
Podporuje
církevní hierarchie
váš
apoštolát?
Ze strany církevní hierarchie nemůžeme čekat žádnou podporu, ani teoretickou, ani
praktickou. Většinou se dívá církevní hierarchie na sestry jako na ženy schopné domácích
prací, modlitby a obětí. M n o z í kněží nemají pochopení pro apoštolskou práci m i m o úředně povolené bohoslužby. Poněvadž naše teologická literatura v češtině je téměř nulová a
ne každý kněz ovládá cizí jazyk anebo m á možnost sehnat si duchovní literaturu z ciziny,
zůstala teologická úroveň duchovenstva často na úrovni téměř předkoncilní. Přesto bývají
kněží někdy sebevědomí a vykonávají pastoraci bez týmové spolupráce.
Naštěstí to nejsou všichni. Pochopení pro řeholní život u kněží je však řídký zjev.
To není příliš

radostné

zjištění.

Jak

se díváte

do

budoucnosti?

M u s í m říci, že poměrně optimisticky. Během 15-20 let naše řeholní sestry v charitních
domovech sice vymřou, ale u ž je zde nová generace, která převezme prapor zakladatelů a
ponese jejich ideál, i když v nových formách, dál.
Květen 1985 (ČSR)

VOJTECH DĚDIC (*)
CÍSAŘOVO CÍSAŘI

Tolikrát n á m u ž zdůrazňovali zneuživatelé moci a jejich kněžští pomahači povinnost
platit daň císaři, že bychom příslušnou větu nejraději vyškrtli z evangelií. Dopustili bychom se však stejné falzifikace Krista jako ti, kteří ve svém svědomí zahlušili její druhou
část - dávat Bohu, co m u náleží. Polarita Kristova příkazu: »Dávejte tedy, co j e císařovo,
císaři, a co je Božího, B o h u « (Mt 12,17) komplikovala život křesťanům, kdykoliv se ocitli
v kontroverzi se státní mocí. Protějškem císaře symbolizujícího stát není v Kristově příkazu církev, jak by sváděla k výkladu zjednodušující paralela, ale Bůh, v n ě m ž a skrze něhož
nabývá člověk svou nezcizitelnou hodnotu rozumové, svobodné, k sjednocení s Bohem
povolané osobnosti. Denár symbolizuje právo státu vyžadovat od svých občanů, aby
přispívali k obecnému blahu prací, službou, věrností.

(*) Pseudonym. Teologické texty 10, str. 34-35.
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To samo o sobě není v rozporu s požadavkem dávat Bohu, co jeho je. V řádu věcí je
harmonie, neboť služba nejposlednějšímu z bratří je službou Bohu a nestačí říkat »Pane,
Pane!«, více záleží na tom, jak plníme jeho vůli mít rád Boha a bližního.
Stát není nebo by neměl být abstraktní absolutní mocí manipulující poddanými, jak
se jí zamane, ale společenstvím občanů usilujících o to, aby se ve své zemi cítili doma,
mohli v ní svobodně dýchat a mít se co nejlépe. Představitelé moci zde nejsou na to, aby
nad svými spoluobčany mávali bičem a nutili je myslet a chtít výhradně podle představ
vládnoucí vrstvy, ale aby řídili věci veřejné v zájmu celku a umožňovali tak každému jedinci všestranný, materiální i duchovní rozvoj jeho osobnosti.
Ale co když stát neplní tyto své základní funkce a ve svých totalitních tendencích přestává respektovat některá ze základních práv svých občanů? Svatý Pavel se k tomu vyslovil
(Řím 13,1) způsobem, že by se zatajil dech, kdybychom nevěděli, že bibli je třeba přijímat
v jejím vyváženém celku, a ne z kontextu vytržených vět Řekl, že máme být poddáni vládnoucí moci a že každá moc je od Boha. (Také Hitlerova, Stalinova?) Příkaz poslouchat
vrchnost, tak často zneužívaný v dějinách, má platnost - to je základní postulát naší morálky - jen ve vztahu k dobru, nikdy ne k hříchu.
»Vy tedy dáváte přednost zákonu Božímu před zákony našeho státu?«, ptal se prokurátor v církevních procesech padesátých let. »Pokud by byl mezi nimi rozpor, ac by neměl
být, pak ano,« zněla odpověď. Patřilo k pravidlům těchto procesů, že obvinění »velezrádci« mívali jak z pracoviště, tak z místa bydliště vynikající posudky o jejich vztahu k práci a
lidem.
»Čím hůře, tím lépe!«, nemůže být postojem křesťana. Je myslitelné, aby lékař vyjadřoval svůj případný negativní vztah k režimu tím, že by špatně léčil, pekař vyráběl zmetky, úředník neviděl za papíry člověka? Na to nemusíme být křesťany, abychom věděli, že
každé povolání je v podstatě službou. Že se tím často neřídí právě ti, co mají v rukou moc,
na věci nic nemění.
Právě tak nelze souhlasit například s názorem, že účast na uměleckém zájezdu do ciziny je kolaborací vedoucí k matení světové veřejnosti, že je u nás v kultuře vše v pořádku.
Máme se snad kvůli cizině, které tak jako tak na nás pramálo záleží, zříci i toho dobrého,
co u nás máme? Podle stejné logiky bychom pak ani neměli jíťdo kostela, aby nás snad
neviděl nějaký cizinec a netvrdil po návratu domů, že je u nás náboženská svoboda, vždyť
sám na vlastní oči viděl naplněné kostely. Více než na tom, co si o nás myslí naivní cizinec, nám přece musí záležet na tom, abychom nejen neztratili svou kulturní, mravní a náboženskou kontinuitu, ale abychom ji navzdory nepříznivým okolnostem pomáhali rozvíjet.
Nebezpečnější než nespravedlivé zákony či spíše zvrácený výklad zákonů je to, že otupělo
naše svědomí vůči etickým principům platným pro všechny časy a režimy. Nelze schvalovat jánošíkovskou morálku: bohatým brát a chudým dávat, i když bohatým je stát a chudým já sám
nebo skupina lidí, jíž stát ublížil. Naši restituční mánii hájící se tím, že nás stát všechny okrádá,
vyjadřuje přísloví: Kdo nekrade, okrádá svou rodinu! A tak nám připadá normální vynášet věci
z našeho podniku, nechat si od meloucháře upravovat byt z kradeného, nerozlisovat mezi mým
a družstevním, falšovat doklady ve skladě, podvádět v prodeji, brát úplatky. Krádež zůstává krádeží, i kdyby snad měla sloužit charitativním nebo dokonce církevním účelům. Ocel nemůže
posvětit prostředky! »Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí« (Žl 126,1).
Ale i jinak jsme si navykli porušovat Desatero. Nedodržování dopravních předpisů je
proti »Nezabiješ«. Nepromluvit křivé svědectví proti bližnímu se vztahuje i na politické a
ideologické odpůrce. Pravda a lež nám splynuly v jedno, že se ani nečervenáme, když falšujeme statistické výkazy, neznáme se ke kamarádovi, jenž upadl do nemilosti, zapíráme
víru. Bylo by to dlouhé zpytování svědomí vedoucí k témuž - k hříchům proti pravdě,
spravedlnosti a především lásce. Zášť, jakákoli, vede jen k destrukci a nakonec i k vlastnímu morálnímu krachu.
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Máme-li výhrady vůči císaři - kdo by je kdy ve větší nebo menší míře neměl? - pak je
v zájmu širšího celku i císaře samého, abychom nemlčeli v důležitých věcech, které se
nám nelíbí. To ovšem obvykle chce místo nic nestojícího švejkování odhodlání k nasazení
i vlastní kůže: Ozvat se proti bezpráví, dožadovat se do omrzení dodržování zákonů i ze
strany státní moci, nebát se, i kdyby se to císařovým slídilům nelíbilo, riskovat v činnosti
charitativní (pomoc persekvovaným), kulturní (paralelní kultura), náboženské (soukromé
katecheze, exercicie, duchovní společenství, přátelství vůči kněžím zbaveným státního
souhlasu). K tomu je ovšem třeba mít především čisté ruce, lásku a pokoru modlit se i za
ty, kteří nám vládnou, aby se i oni dostali do shody s Boží vůlí, aby sloužili blahu všech
spoluobčanů.
I tak: Každému, co jeho je!

Zprávy a recense
JOSEF ZVĚŘINA

(Praha) (*)
N A D K N I H O U R I O PREIS N E R A
Česká existence, edice Rozmluvy, Londýn

1984

Je to zvláštní knížka - nemohu o n í psát běžnou recenzi. Je mi jako Janovi ve
Zjevení: »V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla
mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel: Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům a králům« (10, 10). Vidřm tu knihu v rukou různých
svých známých a představuji si jejich reakci. Sám v n í čtu m n o h o bystrého, ale i
sporného, mnoho oslňujícího, ale i mnoho temného a zbytečně útočného. Když
si vzpomenu na Augustinovo nenávidět blud, ale milovat bludaře, čtu zde napln ě n í první části výroku, ale marně hledám druhou.
Myslím, že to není četba o české existenci nebo pro českou existenci. U nás je
mnoho třtin nalomených, které nesmíme dolomit. Je tu jeden úřední marxismus,
ale mnoho rozdílných marxistů; různé formy revizionismu, ale ještě víc »revizionistů«, kteří mají širokou paletu názorů. Zobecňování, masívnř tvrzení a nenávist nám tu dobře neslouží. Ti, kterým by bylo třeba ukázat nové cesty, upadnou
asi v rozpaky, zda mají volit místo totalismu komunistického, který opustili, totalismus katolický. Možná, že Preisnerův agresivní' styl by svědčil spis spáčům na
Západě, ale ne probuzeným u nás. A ty, kdo spí věčným spánkem zaživa, u ž nikdo neprobudí. Myslím, že tu a teď je třeba našim národům nového proroctví a
jiného jazyka.
Českou existenci bych nedefinoval »Kritikou revizionismu« a »Středoevropskou otázkou«, jimiž ji opisují obě části knihy. Česká existence - snad složitější než jiná nebo jindy, kdo to ví? - je dnes na jedné straně rozpornější než dříve, na druhé paradoxně - jednotnější, tj. znormalizovaná a proto bezútěšně lhostejná. Ale naše
nynější temno není bez světel! Nadto se obávám, že u nás dochází k renesanci stalinismu, která ohrožuje českou existenci nejen zvenčí, ale i uvnitř.
(*) Vychází bez v ě d o m í autora.

276.

Knížka je jako ohňostroj: vyletí trs světla, něco ostře osvítí, něco poznamená
svými barvami. Pak světla klesají a n a zem dopadá popílek. Tak jsou komponovány všechny tři obsahové části: kritika marxismu, revizionismu, střípky z dějin
střední Evropy v 19. a 20. století. N a duši lehnou pochyby a chmury: prorokov á n í minulosti (výraz R. P.) nedává naději, neukazuje východiska.
Abychom byli autorovi práví, bylo by třeba vzít pod lupu jednotlivé odstavečky (obdoba Pascalových Pensée$?)} které jako kamínky skládají tuto pestrou mozaiku. To by ovšem žádalo napsat druhou, m o ž n á větší knihu. Proto se musím
omezit na čtyři úseky: marxistický, revizionistický, historický a teologický.
I
Marxismus chápe R. P. pozoruhodně - jako gnózi a svého druhu mystiku. V i n í
jej, že radikálně redukuje plnou a vlastní skutečnost na pravdu své ideologie (str. 11).
»Východisko i cíl dokonalého p o z n á n í (v marxismu) jsou dány abstraktním
konkrétnem, jež se zove proletariát. Dokonalé p o z n á n í (nahé pravdy) závisí tedy
na dokonalém p o z n á n í proletariátu - ve významu totožnosti subjektu a objektu.
Proletariát - toť na nohy postavené velké Já, velké Vnum spiritualismu, v němž
teorie a praxe, myšlení a bytí jedno jsou. Proletariát, symbol totálního člověka,
dokonale poznává totalitu nahé pravdy sám o sobě, neboť sám je touto totální
pravdou. Hle mystika marxistické gnóze« (str. 13).
Myslím, že je to již zapomenutá formulace z doby, kdy Marx, jak sám říká,
příliš koketoval s Hegelem. Dnes apoteóza proletariátu upadla, našly se jiné
objekty a osoby klanění. Ale imanentní mystika a gnóze zůstaly: proletariát je
nahrazen stranou, člověk, i člověk-proletář, se z toho kultu vypařil.
Dnes je důležitější otázka než co s tou relikvií, co s těmi věřícími, kteří se j í
ještě klanějí, a především co s těmi, kteří začínají pochybovat. K t é nejdůležitější
otázce se vrátíme níže.
R. P. si nastoluje problém vyvratitelnosti marxismu. N a str. 10 praví, že marxismus je takřka nevyvratitelný, protože je budován v panlogicky promyšleném,
tudíž hermeticky neprostupném systému. Zároveň však říká, že je snadno vyvratitelný teoreticky jako systém m i m o člověka, avšak nevyvratitelný v mysli člověka, který jej přijal.
Na str. 13 se autor domnívá, že lze marxismus vyvrátit jen z fundamentu
praktické zkušenosti s ním. Zároveň však ukazuje přitom na to, že ani »desítky
miliónů mrtvých, umučených obětí marxismu nepřesvědčí ideologa Lukácse«.
Konečně čteme: »Vyvracet marxismus poukazem n a skutečnost, jak známo,
nelze, protože je n a n í svou podstatou, metodou i cílem (jímž je bezcílnost nekonečna) nezávislý. Vyvracet h o poukazem n a logické omyly nelze, neboť je, jak
známo, dokonale panlogický. Vyvracet h o poukazem na mylné východisko absolutizované druhotné příčiny též, jak známo, nelze, protože sekundárnost této
příčiny je beze zbytku determinována neprostupností panlogického systému, zároveň jej umožňujíc. Marxismus jako systém je nevyvratitelný, jako je nevyvratitelné peklo. Vyvrací se leda peklem, které chystá, nesnesitelným životem, který
připravuje lidské společnosti. Marxismus m ů ž e být věru jen zavržen, nikdy vyvrácen, zavržen ve jménu holého života, holého přežití, ve jménu posledního
lidského vydechnutí« (str. 17n).
Autor pak stopuje katastrofální výsledky zásahů marxistické ideologie ve vědě, u m ě n í a estetice, ve »světovém názoru«, v práci, ve vztazích třídy a osobnosti,
v antropologii; ukazuje, jak marxismus vede ke svému konečnému stavu - k
ateismu, k násilí, potratům a homosexualitě. Zkrátka úděsný obraz totality.
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Domnívám se, že tato brilantní rétorika se dnes poněkud míjí cílem. Je to katedrová diskuse, která se ve stínové podobě promítá v našich učebnách a učebnicích, na nekonečných školeních. Nejde o to, zda je marxismus zavrženíhodným peklem a posledním lidským vydechnutím. Taková perspektiva je příliš
eschatologická a dost nevěrojatná: nemůžeme marxismus (ani marxisty) strašit
peklem a smrtí!
Nám nejde o to, zda je marxismus vyvratitelný nebo zavrženíhodný. Jde nám
o pravdu! Nedomníváme se, že je pravda tak bezmocná, jako jsou někdy bezbranní její obhájci. Protože pravda je právě »otevřený systém«. Snad každý systém je uzavřený, tj. vylučuje, co by jeho systematičnost rušilo. Zajisté v uzavřeném systému je marné lidské n a m á h á n í - jako ve známé Chestertonově bedně.
Asi žádný systém nemůže být usvědčen z nepravdy »v rámci daného systému«.
Kritika musí patrně přijít vždycky zvenčí, rozbít »daný rám« a vrhnout světlo na
temná, prázdná nebo mylná místa systému. Pak už sotva můžeme říci o marxismu, že je dokonale panlogický. Panlogismus také sotva pomůže zachránit absolutizaci příčin. Atd. Můžeme a musíme jasně ukázat, že skutečnost je bohatší než
ten svět uzavřený v bedně; autor tak ostatně velmi energicky činí - jinak by psal
naprázdno a do prázdna.
Daleko nejdůležitější je skutečně praxe. Ta velká světovládná praxe. Poukaz
na drobnou hrůzyplnou praxi navozuje spor. Marxismus nezplodil všechno zlo
světa. Někde leccos odstranil - a naopak m n o h o z inkriminovaných běd bují víc
tam, kam marxismus sám nezasáhl. Ale zasáhl jeho souputník - praktický materialismus, důsledný imanentismus, terorismus.
II
Tím přecházíme k Preisnerově kritice revizionismu. Slovo široké, nálepka zlá
a nebezpečná, kterou vynašli dogmatičtí komunisté. To všfe radí k obezřetnosti.
Jako jsou různé druhy marx-leninismu-stalinismu-komunismu atd., tak jsou i
různé formy revizionismu.
Může být spor, zda je revizionismus v uvedených formách možný, do jaké
míry je revizionismem a kdy již přestává být revizionismem. Zajisté v rámci dogmatického komunismu není žádná naděje pro revizionismus. Jsou dovoleny jen
kosmetické úpravy, jimiž se komunismus opevnil, ale neupevnil; jsou jen neškodným pomocníkem jeho omylů, laciným advokátem v drobných soudničkách. Co nadto jest, je už revizionismus; jeho osudy neřešíme my, řeší je komunismus sám - a všichni vědí, jakými pestrými způsoby.
Ale zase: jsou tu lidé, jsou tu ti různí »revizionisti«. Můžeme je strčit do jedné
bedny právě proto, že z jiné bedny vykukují a vyskakují? Je nutné a křesťansky
láskyplné bít je po hlavě? Praxe - ba i teorie - ukazuje, že by to byla totalita z
druhé bedny jiné značky. Pokládám za šlechetnější vycházet z beden, pomáhat a
vytahovat lidi z beden všech značek, značky nabídnout sběratelům a beden používat na zboží, ne na lidi.
Rád se řídím radou R. P. mít před sebou stále lidi, ne lidi abstrahované, ba ani
»abstraktně konkretizované« (z toho hříchu právem viní autor marxismus),
zkrátka lidi skutečné. Není spravedlivé z jejich společnosti vylučovat lidi, kteří se
osvobodili nebo osvobozují z »panlogismu«, z »panekonomismu«, z »panmaterialismu«, z různých totalit - a nyní hledají! Vydědění a vyhození, někdy víc,
někdy méně, někdy radikálně žijí konverzi a metanoiu, změnu smýšlení i kajícnost. Autor však je nerozlišeně podezírá a nelítostně uzavírá:
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»Zachraňují tedy marxismus tím, že k jeho krysařským t ó n ů m přidávají nový, ještě svůdnější trylek« (str. 14, 110).
Tvrdá je tato řeč, kdo ji může poslouchat? Kdo m ů ž e jít za takovýmihle tóny,
jakoby vyňatými z fuga
appassionata?
R. P. dává všem svým revizionistům jednoduchou volbu:
»Revizionismus m á dvě možnosti: sloužit marxismu (třeba i proti vůli revizionisty) - nebo permanentně vyvracet sebe« (str. 18).
Ano, jsou takoví i takoví, ale jsou ještě jiní. Není pro ně ještě jiná možnost? Jsou,
kdo marxismu přestali vzdávat povinný hold, nevyvracejí sebe - také se nevracejí do
nějakého lůna, ale čestně se otevírají pravdě. Takoví zasluhují úctu; platí nemalou
daň a jsou biti často oběma stranami. V nás však nesmí najít tutéž nesnášenlivost,
agresivitu, nenávist, podezírání a nectné praktiky, s kterými se rozešli.
S Karlem Rahnerem věřím, že budoucnost bude pluralitní, tj. ani jen komunistická, ani jen revizionistická, ani jen eurokomunistická, ani jen katolická.
»Tato věta neznamená, že pluralitní společnost je prohlašována jako absolutní ideál. Z a takovým zdánlivě tak tolerantním a liberálním pluralismem se
totiž může skrývat metoda, jíž se některé společenské struktury v praxi etablují
jako prakticky jedině reálné i s bezprávím, které je v nich obsaženo.
Neznamená také, že se v teorii všechny struktury prohlašují za stejně oprávněné, a tak těm, které ještě etablovány nejsou, se předem odnímá jednoznačnost
a skutečná moc (1), aby se také reálně mohly prosadit ...
Nesmí se j í (církvi) brát misijní odhodlání získat co m o ž n á nejvíc
věřících (2), ani vůle existovat co m o ž n á intenzívně ve společenské veřejnosti,
ovšem podle pravidel pluralitní společnosti« (3).
III

Tak trochu úvodem k druhé kapitole Preisnerovy studie - Středoevropská
otázka - slouží jeho kritika tzv. historického materialismu. Výtečně pranýřuje
»zákony dějin«, které marxističtí historici mumlají jako mágové temná zaříkání.
»Zákony dějin se etablují na hrobě skutečných dějin ...« »Jsou médiem totalitární strany se světovládným nárokem« (str. 20 a 21).
Následuje řada postřehů, které zablýsknou pro radost, ale zase b u d í otázky:
je tomu skutečně tak? Je to opravdu podstatné nebo jen epifenomenon? R. P.
není historik - jako ani já nejsem. Ale to n e n í důvodem, aby historická pravda
byla výlučným hájemstvím promovaných historiků. Člověk se s ochotou ptá: a
což když přece m á pravdu?
Z d á se mi, že ve svých postřezích R. P. nachází hlavního viníka na tragickém
osudu Evropy v »jakobínském liberalismu«. Skutečně? A bylo jakobínství liberalismem? Nebylo jen jeho řádným či neřádným potomkem?
M o ž n o však v historické instanci (!) beze všeho tvrdit, že »historická pravda
existuje pouze ve vztahu k historickému Kristu, jenž je a od věků byl pravda«
(str. 10)?
Jako teologovi je m i toto vyznání víry jasné, ale dalo by mi velikou práci tuto
silnou větu v daném kontextu prokázat, aby se zase nezdála »totalitní« frází, tentokrát v christologickém odění. Podobně sotva lze beze všeho nevěrci vmetnout
v tvář, že »s Bohem ztratil lidskou tvář« (str. 118). Jak ukázala diskuse kolem
(1) Ve své pražské přednášce neužil autor, pokud vím, výrazu moc, nýbrž možnost.
(2) Nemá na mysli barnumskou propagandu nebo triumfalismus, nýbrž službu pravdě.
(3) K . R A H N E R , Budoucnost
církve, ve »Studie« 93-94 (M-IV/1984), str. 275.
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dokumentu Charty 77 O právu na dějiny, budí taková vypointovaná tvrzení
rozpaky a škodí hledání pravdy. Víc snad než kde jinde jsou tu na místě slova
Písma: »Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a uctivostí« (1 Petr 3, 15-16).
Další tvrzení v této části by bylo třeba opět jedno po druhém ověřovat, ale k tomu
nemám kompetenci. Proto nakonec jen několik drobných poznámek k některým
exkurzím R. P. do teologie.
IV
Dobře ukazuje Preisner, že náboženství není ani dítětem, ani funkcí kultury;
ovšem je s ní nerozlučně spojeno. Proto se mi nezdá příliš teologické ani kulturní
mluvit o »hordě pokrokových teologů, která zcela zjevně, i když v duchovním
smyslu, křižuje papeže, jehož opuštěnost začíná nabývat forem analogických k
opuštěnosti Kristově« (str. 180).
Kdo je asi tato horda? Teologové doby Pia IX. nebo Jana Pavla II.? Těžko
hledám tuto hordu co do počtu i co do jednání (naštěstí v duchovním smyslu),
těžko si představuji, kdo jí rytěřuje v čele. Myslím, že ani Pius IX. nebyl tak žalostně opuštěn - a tím méně je dnešní římský biskup, jak patrno z mnohých prací
moderních teologů i z jeho cest.
Nemohu souhlasit, že moderní teologie podléhá omylu a nevidí, že »příklon
k světu, uznání světa, jsou totožné s absorbcí ideozofie a ideologie světa« (str. 57).
Co asi je tato množina »moderní teologie«, »pokrokoví teologové«? Kdo
jsou ti nemoderní? Ale k věci: »příklon k světu« a »uznání světa« jsou dva podstatně rozdílné postoje. Uznání světa není »absorbcí ideozofie«, nýbrž křesťanskou vírou a povinností; neuznání světa je hereze manichejská, evagriovská
apod. Pokud se nebere »svět« ve smyslu janovském, tj. jako hříšní lidé, je svět
Božím dílem, dějištěm spásy Božích dětí a svěřeným účastenstvím na správě světa. Křesťanská antropologie a kosmologie jsou nazírány každou teologií - moderní i nemoderní - jako autentická část křesťanství - a to bez vlivů »ideologie
světa«. Jiný postoj je »příklon k světu« ve smyslu důsledné sekularizace; ta je
mělká a zrádná. Bylo by užitečné ukázat, který teolog jí propadl. R. P. v Rozmluvách č. 1 takto nespravedlivě napadl »skupinu kolem Teologických textů« (zase
menší anonymita - a trochu neprozřetelná).
Stejnou vinou nejasnosti trpí i logion na str. 58: »Neexistuje svět bez Boha,
existuje pouze bezbožný svět, tj. svět, který prohlašuje, že není Boha. Místo, aby
dokazovali, že svět nemůže (jako takový) být a není bez Boha, pouštějí se do dialogu s abstraktními tezemi, jež produkuje bezbožný svět, domnívajíce se, že se
tak přibližují světu; ve skutečnosti se pouze sbližují s těmi, co svůj bezbožný svět
chtějí zvěčnit na troskách Božího světa.«
Zřejmě autor zase připravil jednu jedinou bednu, do které hází obecně teologii, teology a ty, co mají podle něho špatnou snahu o dialog a přiblížení bezbožnému světu. Tuto otázku už řešilo křesťanství v 2. století s pohanským světem a
jeho filozofií, kterou produkoval. Jinak by se bylo stalo židovskou sektou a přispělo by k »zvěčnění světa na troskách Božího království«. Tato cesta vede i dnes
do ghetta, nikoli do Království a k lidem, jimž m á zvěstovat Radostnou zvěst. Je
to příkaz a poslání Páně nebýt z tohoto světa, ale být v něm a pro něj. Dialog se
světem je i příkazem 2. Vatikánského sněmu a stálou výzvou Jana Pavla II. všemu křesťanství. Ostatně i R. P. dává radu zbloudilým teologům, co mají dokazovat. K o m u ? A monologem? Neměl by ovšem - podle svého stálého zvyku - ztotožňovat (moderní) teologii s některými nekritickými teology »osvobození«, s
některými výpady (či výpadky) třeba E. Schillebeeckxe nebo Hanse Kiinga.
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Nevyváženost, nerozlišování a polemický zápal přivodil autorovi nemalý lapsus: »Evropa ztrácí smysl pro dějiny, pro své dějiny. Nebude-li tento smysl restaurován, totiž vědomí dějinného cíle, jímž je v dějinách inkarnovaný Kristus tedy nic duchovního!, nic kauzálně racionálního!, nic vypočitatelného a plánovatelného! - nýbrž akt tajemného ztotožnění Boha se stvořenou zemitou skutečností - nebude-li toto v ě d o m í restaurováno, Evropa ztratí nejen svou dějinnou,
ale i svou přirozenou tvář, změní se v pustinu nejen dějinnou, ale i přírodní« (str. 49).
Zase tu narážíme na snižování druhotných příčin a přirozeného řádu, což vyvolává falešný supranaturalismus, církví vícekrát odsouzený. » Z t o t o ž n ě n í Boha
se stvořenou zemitou skutečností« je ještě horší blud - vždyť je to vyslovený panteismus. Škoda, že autor teologií pohrdá - slouží, jak vidno, dobře a potřebně
správnému vyjadřování. Ale i inkarnovaný Kristus jako smysl dějin je veliká myšlenka, i když ne objev R. P.
* *

*

Škoda, že R. P. nedotáhl hlouběji své poznání: »Láska v mezích člověka
představuje nepřetržitý sled každodenně opakovaných pokusů milovat« (str. 47)
a pasáž o teologické ctnosti naděje (str. 49).
Láska a víra, naděje a odpuštění jsou našimi »zbraněmi«, řekl nedávno kardinál
Lustiger.
Červen 1985

SPOR O VÝVOJOVOU TEORII
Křesťanská akademie vydala v roce 1 9 8 1 knihu E . A . W I L D E R S M I T H , Přírodní
vědy neznají žádnou evoluci. Její obsah bvl kromě toho obšírně tlumočen ve Vatikánském rozhlasu. Vzdělaní katolíci v Československu tím byli udiveni a znepokojeni, věřící odborníci až pobouřeni. Někteří ze specialistů své kritiky napsali. D v ě z nich zde následují, jedna ve formě recenze, druhá ve formě dopisu. O b a
autoři jsou č i n n í ve vědeckém výzkumu, proto musejí zůstat anonymní.
RECENZE

Kniha Přírodní vědy neznají žádnou evoluci nereprezentuje jen názory a postoje autora, ale je příznačná pro určitý myšlenkový proud současnosti, který
sám sebe označuje jako »vědecký kreacionismus«. Jeho stoupenci uveřejnili, zejména v posledních 15 letech, větší množství prací, hlavně v USA, druhotně také
v z á p a d n í Evropě. Před uveřejněním Smithova dfla byl vědecký kreacionismus
našemu národnímu prostředí něčím cizím. Apologetické spory o evoluční teorii
vedené koncem minulého a počátkem tohoto století se u nás držely na jiné, filozoficko-dogmatické rovině. Římské akademii se tak podařilo dát do rukou českého katolického čtenáře typickou ukázku produkce, se kterou se dosud mohl seznámit jen nepřímo, např. z propagačních materiálů šířených svědky Jehovovými.
Protože kniha n e n í opatřena žádným úvodem, který by historický kontext
jejího vzniku objasnil, považuji za nezbytné předeslat několik slov o vědeckém
kreacionismu (1). Věřit ve stvoření (creatio) znamená pro křesťana důvěřovat,
že celek světa je z nicoty vyvolán a v bytí udržován Bohem a v něm m á tedy svůj
(1) Podle D. N E L K I N , The science-textbook
str. 33-39.

controversies,

ve »Scientific American« 234 (1976),
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základ, příčinu i konečný smysl. Kromě tohoto obecně křesťanského přesvědčení
trvají některé křesťanské denominace na doslovnějším chápání biblické zvěsti o
stvoření, pokud se týká jeho způsobu, času apod. Rozpory mezi takto pojatými
formulacemi víry a formulacemi vědeckých teorií vykrystalizovaly hlavně v USA.
Kromě svědků Jehovových a adventistů tam zastávají toto tzv. fundamentalistické stanovisko také některé církve luterské (Lutheran Church Missouri Synod) a baptistické (Southern Baptist Convention). Zvláště je zdůrazňováno oddělené stvoření člověka od ostatních živočichů; argumentace v tomto směru má
většinou morální pozadí (»Když budete mladé lidi učit, že jsou zvířata, budou se
také tak chovat«). Přes nesouhlas mezi formulacemi víry některých křesťanských
skupin a určitými formulacemi vědy bylo v minulosti poměrně málo otevřených
diskusí o této problematice. Věda byla přijímána pragmaticky jako zdroj blahobytu. Ve školách, kde si to rodiče nepřáli, se sporné partie nepřednášely. Spory
ožily v souvislosti s prosazováním jednotného vyučovacího systému biologie na
středních školách, včetně soukromých škol financovaných fundamentalistickými
církvemi. Diskuse, vedené na různých úrovních justice, vyústily nakonec do
úprav textů učebnic, které měly snížit jejich »vědecký dogmatismus«. Aktivisty v
těchto debatách se stali vědečtí kreacionisté - lidé s akademickým přírodovědeckým vzděláním, kteříž různých důvodů zvolili práci mimo centra klasického
výzkumu evoluce a svou nekonformní produkci uveřejňují ve zvláštních periodikách a publikacích. N a rozdíl od věřících vědečtí kreacionisté prezentují své názory nikoli jako víru nebo morální či filozofické postoje (např. pochybnost o
poznatelnosti celku světa jen ze smyslového názoru nebo vhodnosti filozofického zobecňování výsledků vědy), ale jako alternativní vědeckou teorii.
Produkce vědeckých kreacionistů má několik společných rysů (2). Tito autoři
vidí v bibli (někdy dosti výběrově) zdroj přírodovědných informací, zpochybňují paleontologické datovací metody a domnívají se, že mezi stvořením a dneškem uplynula jen krátká doba; nerozlišují mezi pouze metodologickým »ateismem« přírodovědeckého bádání a ateismem jako světonázorovým postojem a s odmítnutím druhého
odmítají i první; polemizují většinou se zjednodušenými a zastaralými představami o
evoluci a ty pak potírají; jejich argumenty jsou v naprosté většině vytrhávány z živého
kontextu vyvíjející se vědecké problematiky a uváděny jako »protidůkazy«.
Kniha Wildera Smitha je charakteristickou ukázkou produkce vědeckého
kreacionismu. Autor polemizuje proti určité teorii (pejorativně ji označuje jako
»hypotézu«), jejímž předmětem je vědecké vysvětlení historického průběhu dějů
v živé přírodě. Tato teorie, označovaná jako »evoluce« (v názvu) nebo neodarwinismus či transformismus (v textu) je v knize charakterizována jen velmi
nejasně, např. jako názor, »že všechny druhy vznikly z prabuňky prostřednictvím transformismu« (str. 3), nebo jako protiklad autorova tvrzení, že »... nedochází k spontánní biogenesi, ani k samovolnému automatickému transformismu« (str. 6). Autor se domnívá, že souhrn jeho námitek vede k »vyvrácení« této
blíže neurčené »hypotézy«. Po této nedostatečné expozici (Úvod, kap. I) se autor
zabývá problematikou vzniku života na molekulární úrovni (kap. II-V), geologickým datováním (kap. VI) a evolucí organismů (kap. VII).
Domnívám se, že pro posouzení knihy je nutno oddělit dva odlišné typy
tvrzení, která obsahuje. Na jedné straně jsou to přírodovědná tvrzení, ke kterým
(2) Podstatné znaky vědeckého kreacionismu uvedeny na základě studie H. P. Gensichena,
které se opírají o excerpci rozsáhlejšího materiálu. H. P. G E N S I C H E N , Erneut Streit um Evolution, v »Potsdamer Kirche« 7 (1984), str. 4-5.
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jsem nucen zaujmout podstatně kritické stanovisko: text obsahuje mnoho faktografických nepřesností, zkresleně interpretuje hodnocení pozorovaných fakt v
evoluční teorii a - což považuji za nejpodstatnější nedostatek - nevyplývá z něj
žádné nové alternativní, vnitřně konzistentní a ověřitelné vysvětlení pozorovaných fakt, žádná nová »teorie«. D o této kategorie patří zejména tvrzení, že každý
ze současných druhů (rodů) živých bytostí vznikl odděleně a zachovává se od
počátku existence živého světa beze změny (autor připouští na některých
místech »degeneraci« druhů). Toto tvrzení odporuje zjištěným skutečnostem,
pokud se držíme předpokladu, že vztahy mezi přírodními jevy - »zákony přírody« - se v průběhu času neměnily. To ostatně předpokládá i Wilder Smith (str. 10).
Druhým typem jsou filozofická tvrzení, která přesahují rámec přírodovědy,
např. že evoluci nelze považovat »za dílo náhody a přírodních zákonů«, že se
mýlí ti, kdo tvrdí, »že ji nikdo neplánoval ani neřídil«, a »vylučují jakýkoli zásah
vnější síly nebo nadpřirozena« (str. 11). Taková tvrzení jsou sice zmatená, obsahují však pozitivní jádro, které vyvolává psychologické uspokojení u věřícího
čtenáře a které asi sehrálo rozhodující úlohu při výběru knihy pro překlad. V
následujícím textu se vrátím k jednotlivým typům tvrzení.
Nejprve k nepřesnostem na úrovni pozorovaných dat a jejich interpretace ve
vývojové teorii. Informace tohoto druhu tvoří většinu textu knihy a nepřesnosti v
nich mnohdy přesahují rámec zanedbatelných chyb. Autor na mylných informacích a chybných interpretacích často přímo buduje své důkazy. Nadto vzniká někdy dojem, že zmatené podání a zkreslení faktů není nedopatřením, ale
úmyslem. Uvedu několik příkladů z kapitol o evoluci organismů a geologickém
datování. Bylo by ovšem žádoucí seznámit čtenáře se současným stavem přírodovědeckého b á d á n í o evoluci, na tomto místě však není bohužel možné podat
ani pouhý nástin této problematiky. Je nutno konstatovat, že seriózní, kritické,
široce přístupné a zároveň ideologicky nezatížené zpracování této problematiky
v češtině nebo slovenštině prakticky chybí (3).
Autor připouští (kap. V I I , 1) existenci mikroevoluce, používá však toto slovo
ve velmi vágním smyslu. Na jedné straně hovoří o mikroevoluci jako o rozlišení a
změnách populací organismů v rámci druhů, přičemž neměnné vymezení druhů
je prý biologickou realitou (str. 133). Jako příklad uvádí mikroevoluci »Darwinových pěnkav« (str. 134). Darwinovy pěnkavy jsou skupina několika morfologicky velmi odlišných, jasně vymezených druhů, které jsou dokonce řazeny k několika rodům. O těchto druzích pěnkav, žijících v souostroví Galapagos, se předpokládá, že vznikly ze společných předků adaptací k různým způsobům života.
Ať je pravda o těchto ptácích jakákoli, používat jich jako příkladu mikroevoluce
uvnitř druhu je hrubou mystifikací čtenáře. V rozporu s tvrzením na str. 133 se
na str. 142 mluví nikoli o stálosti druhů, nýbrž o stálosti rodů, uvnitř kterých prý
může docházet k diferenciaci druhů. Taxonomické rody jsou (na rozdíl od druhů)
klasifikační jednotky značně subjektivní povahy, a proto toto tvrzení má jen velmi vágní smysl.
V kap. V I I , 2 je uváděn známý argument, že hlavní premisa teorie přírodního
výběru »přežívá jedinec, který je nejschopnější života« je tautologická, jestliže
»nejschopnějŠí« je definován jako »ten, který přežívá«. Přežití není kritériem
životaschopnosti; ve většině prací v posledních nejméně padesáti letech je za
měřítko životaschopnosti organismu (fitness) považováno množství jeho
(3) V poslední době vyšlo např. B. M . M E D N I K O V , Darwinismus ve 20. století, Panoráma, Praha
1980, 363 stran; F. SCHWANITZ, Vývoj kulturních rostlin, SZN, Praha 1969, 544 stran.
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potomstva, které se dožije reprodukčního věku. Toto měřítko životaschopnosti
je sice jednostranné, jestliže je vsak přijmeme, výše uvedená věta není tautologická.
V knize se na více místech naráží na problém tzv. »chybějících článků«, tj.
přechodných forem mezi dnešními specializovanými typy organismů, jejichž existence nebyla paleontologicky prokázána. Podle současného stavu poznání se
má za to, že velké evoluční změny se mohou dít jen v malých a izolovaných populacích. Právě v takových populacích by měly existovat ony »chybějící články«.
Pravděpodobnost fosilizace zbytků malých populací je však téměř nulová, a proto nedostatek nálezů »chybějících článků« není zarážející, ale zákonitý.
K velmi problematickým úvahám dochází autor v kap. VI, která je věnována
geologickému a paleontologickému datování. Autor se snaží (nekompetentním
způsobem) zpochybnit tzv. absolutní datovací metody, které na základě různých
fyzikálních principů určují stáří zbytků fosilizovaných organismů. Jeho cílem je
tvrzení, že existence organického světa na Zemi je velmi krátká, řádově několik
tisíc let. Druhou fází tohoto tvrzení je, že po tuto dobu existují všechny současné
(plus některé vymřelé) druhy živých organismů na Zemi vedle sebe a beze změny.
Zde autorovi nejvíce vadí fakt, že existuje sled geologických souvrství, která obsahují odlišné soubory pozůstatků vyhynulých organismů. Z toho lze usuzovat,
že v dobách, kdy se příslušná souvrství ukládala, byla zde odlišná fauna a flóra.
Na sledu typických zkamenělin se zakládá tzv. relativní datování geologických
vrstev, tj. určení jejich pořadí bez znalosti toho, jak dlouhá doba uplynula mezi
jejich ukládáním. Relativní datování vylučuje tvrzení, že by druhové složení fauny a flóry na Zemi bylo po celou dobu její existence stejné. Přitom relativní datov á n í nepředpokládá žádnou evoluční teorii, jak Wilder Smith mylně tvrdí na str.
118. Bylo vypracováno řadu desetiletí před publikací Darwinových prací autory,
kteří byli přesvědčení kreacionisté (Cuvier, Barrande).
Způsob, jakým autor zpochybňuje paleontologické závěry, zabíhá do neserióznosti. Tomuto dojmu napomáhají i odkazy na nálezy fosilizovaných lidských
stop ve vrstvách obsahujících zbytky prvohorních trilobitů apod. Tyto nálezy nebyly nikdy publikovány ve formě, která by odpovídala běžným zvyklostem, a vyskytují se pouze v místech, kde jsou vedeny kreacionistické spory, a objevovány
pracovníky, kteří jsou na těchto sporech zúčastněni. Českému čtenáři přichází
na mysl nepříliš vzdálená doba mičurinské biologie, kdy byla publikována pozorování o líhnutí drobných pěvců z kukaččích vajec, kdy v klasech pšenice byly
nalézány obilky žita, atd.
Nyní k druhému, podle mého mínění ještě závažnějšímu nedostatku přírodovědných tvrzení Wildera Smitha. Kromě pozorovaných fakt a experimentálních
dat obsahuje věda ještě teorie, určitá myšlenková schémata, která tato data spojují a vysvětlují. O realitě a vzájemném poměru obou složek vědy se názory různí.
Domnívám se, že je m o ž n o přijmout názor, že nejen experimentální data, ale i
teorie jsou korelátem něčeho objektivně existujícího. Teorie v přírodních vědách
tedy nejsou libovolným spojením pozorovaných dat tak, aby se tato data dala sladit s určitým předem daným typem víry nebo ideologie. Tento způsob vysvětlov á n í a spojování pozorovaných faktů podle předem daných schémat je běžnější
ve společenských vědách, kde jsou např. vytvářeny nové a nové koncepce historie. Jestliže v přírodních vědách dochází k pokusům tohoto druhu, jsou odsouzeny k nezdaru. Tak v nedávné době jsme byli svědky pádu arijské (nerelativistické) fyziky a mičurinské (»reakční« mendelismus-morganismus potírající) biologie. Tyto teorie byly konstruovány tak, aby vyložily pozorovaná fakta v souladu s
požadavky ideologií. Vědecký kreacionismus by chtěl být teorií, která spojuje
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biologická fakta tak, aby byla v souladu s určitým typem interpretace orientálního mýtu, kterého biblický svatopisec použil jako média pro sdělení pravdy o
stvořenosti a závislosti světa. Kniha Wildera Smitha však nepodává ani takto
subjektivně pojatou teorii evoluce a jako jiné práce vědeckého kreacionismu nenabízí vůbec žádné soustavné vysvětlení vzniku živé přírody. Přitom pokrok vědeckého myšlení spočívá v nahrazování jedné teorie teorií jinou.
Obraťme se konečně k oněm filozofickým, věřícímu čtenáři sympaticky
znějícím tvrzením knihy. Pomiňme formulace typu »náš nynější vesmír se skládá ze tří základních prvků: z hmoty, z energie ... a z informace (plánování idejí,
inteligence nebo Logu)« (str. 13)..Tato gnostická filozofie existovala před vznikem přírodních věd a bude m o ž n á existovat i po jejich zániku, může být součástí
osobního přesvědčení vědce, nemůže se však stát součástí přírodní vědy v
dnešním slova smyslu. Je tomu tak proto, že tato tvrzení nebo věty z nich odvozené nejsou žádným způsobem vyvratitelné, nejsou falzifikovatelné.
Důležitým a často opakovaným filozofickým tvrzením v knize Wildera Smitha je teze, že živé bytosti nemohly vzniknout »samovolnou biologickou a chemickou organizací« a nejsou tedy »dílem náhody a přírodních zákonů«. Důležitá
jsou tato tvrzení proto, že poukazují na temnost a nevyjasněnost kategorie náhody v dnešní filozofii přírodních věd. Kniha Wildera Smitha ovšem k jejímu vyjasn ě n í nijak nepřispívá. Pojem nahodilosti není nikde definován, je to pouze temný »nepřítel«, proti kterému se průběžně bojuje. Na str. 11 klade autor vedle sebe
jako synonymní výrazy »čirou náhodou« a »sama ze sebe«. Takový výklad slova
»náhoda« v přírodních vědách je zcela svévolný a podsouvá tomuto slovu jednoznačně materialistický nebo panteistický význam. Existují snad autoři, kteří
takový význam slova »náhoda« přijímají, rozšiřovat však jejich okruh na všechny evolucionisty je neopodstatněné.
D o m n í v á m se, že k problematice náhody lze zaujmout následující stanovisko. Přírodní věda je výkladem světa z poznaného, opakovatelného; budoucí může být vyloženo a pochopeno jen natolik, nakolik je obsaženo v minulém jako
účinek v účinné příčině. Vzniká-li v historickém procesu něco kvalitativně nového, bude se toto nové jevit vzhledem k existujícím příčinám jako něco, co vzniká
nahodile vedle jejich působení. V pokusu, který ověřuje spojení příčiny a účinku
na základě opakovatelnosti, bude se tato neopakovatelná změna podílet na
rozptylu výsledků. Část rozptylu výsledků, který je přisuzován nekontrolovaným
nahodilým faktorům, m ů ž e tedy být způsobena postupnými změnami ve struktuře světa, naprogramovanými nebo působenými cizí (Boží) vůlí. Pro přírodní
vědu tak, jak je koncipována dnes, tj. že vykládá dění světa jen z účinných příčin,
budou tyto odchylky jen »nahodilým« zkreslením výsledků. Jako ne-nahodilé
m o h o u být pochopeny jen z hlediska filozofických systémů, které vykládají přírodní dění v termínech finálních příčin. Takové výklady ovšem do systému dnešních přírodních věd zabudovány nejsou.
D o m n í v á m se, že vydání knihy Wildera Smitha Křesťanskou akademií je činem dosti povážlivým, a to ze tří důvodů: 1. místem vydání se dostává knize a
tím i vědeckému kreacionismu určitého doporučení a tím i puncu hodnověrnosti; 2. vytržena z kontextu diskusí, o kterých český čtenář nic neví, působí kniha
zcela jiným dojmem než v místě svého vzniku; 3. překlad je adresován jazykové
oblasti, která téměř úplně postrádá informací týkajících se evoluce, a to nejen po
stránce teologické a filozofické, ale i přírodovědecké. Zaplňovat toto vakuum
knihami typu Přírodní vědy neznají žádnou evoluci se mi zdá krajně nevhodné.
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DOPIS

Vážení,
dovolte, abych Vás předem ujistil, že jsem věřící katolík a že mám více než
běžné vysokoškolské vzdělání v přírodovědném oboru. Hodlám kritizovat určitý
počin Vašeho nakladatelství, který pokládám za škodlivý jednak náboženství,
jednak vědě. Jde o knihu Arthura Ernesta Wildera Smitha (dále jen W.S.), která
se nezaslouženě těší Vaší přízni.
Vy tam venku si pravděpodobně neuvědomujete, jak vítaným materiálem zásobujete bojové ateisty, kterým není nic příjemnějšího, než když se jakákoli náboženská instituce vysloví proti vývojové teorii (dále jen VT); viz např. V. N O V Á K
ve »Věda a život« X X V I (1981)> str. 655nn; D . B . M C K O W N V C H E M T E C H 1981, str.
336nn; diskuse v »La Recherche«, někde v č. 130-134 (1982) a jinde.
Otázka
náboženská
Musím jasně konstatovat, že od encykliky Humani generis nemůže být věroučných námitek proti VT. Neměl je ostatně ani středověk, i když nešlo o Darwinovu VT ( B O H U M I L S E K L A , Dědičnost ve vědě a společnosti, Praha 1947). Stejně
neměl teologické námitky ani proti myšlence vzniku života z neživé hmoty, ať si
byly tehdejší přírodovědné představy naivně optimistické.
Naproti tomu výrok, že Bůh stvořil a řídí svět, je nepochybně dogmatem. Z
uvedeného vyplývá jen jediný možný závěr, a to ten, že stvoření a VT nejsou vzájemně se vylučující alternativy. To je dnes jasné i mnoha nevěřícím vědcům.
Opak tvrdí materialisté a W.S.
(Veškeré odkazy na stránky, pokud není uvedeno jinak, se vztahují na Vaše
vydání knihy Přírodní vědy neznají žádnou evoluci - dále jen PVNŽE.)
Málo známé aspekty vývojové teorie
VT se zdá být svůdně jednoduchá. J. Monod to vyjádřil jedovatě, když řekl, že na
VT je nejpodivnější, že jí každý rozumí. To, co mnozí věřící včetně W.S. pod VT rozumí, je ve skutečnosti protináboženská propaganda z dob France Josefa. Abych
Vám ukázal, že pro vědce je nynější VT něco zcela jiného, uvedu několik příkladů.
I kdyby VT, jak tvrdí kreacionisté, v přírodě neplatila, přesto by se uplatňovala v lidské činnosti a to tam, kde by se to nejméně čekalo, totiž při řešení složitých vědecko-technických projektů. W.S. uvádí konstrukci automobilu jako příklad použití lidské inteligence. Pak není divu, ze předpokládá, že 70 inženýrů má
sedmdesátkrát větší inteligenti než 1 inženýr (str. 103). Kolika inženýrům by se v
tom příkladě rovnal jeden Einstein, není známo. Ve skutečnosti je na vytvoření
modelu auta na příští rok zapotřebí inteligence jen na odhad, oč Arabové zdraží
naftu a jaká barva bude moderní. Vše ostatní je kvalifikovaná nádeničina. Skutečná inteligence se uplatní tam, kde je nutné řešit základní otázky, kde žádné
»know-how«-, nemáme. A tu se nejlépe osvědčuje - a dá se to také matematicky
zdůvodnit - vytvořit několik různých variant možných řešení (tj. mutace) a s
nejvíc vyhovující postoupit do dalšího stadia řešení (tj. selekce) a tam postup
opakovat. Vzhledem k tomu, že se neví, co se osvědčí, jsou tyto varianty ex definitione náhodné. Tato metoda je proti očekávání úspěšnější než cílený výzkum
všech možností (I. R E C H E N B E R G , Evolutionsstrategie. Optimierung technischer
Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution, Fromman Verlag, Stuttgart
- Bad Cannstatt 1973). Příkladem projektu s takovým řešením je řízená termonukleární reakce. Domnívá se W.S., že zde působila »silná víra« v Darwina?
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Ještě jeden příklad. Minulé století pokládalo monogamii za pozdní kulturní
výtvor a věřilo na skupinové manželství (např. F . E N G E L S , Původ rodiny...). Dnes
existuje velice dobře podložená hypotéza, která považuje geneticky zakotvené
m o n o g a m n í chování člověka za klíčový pozitivně selekční faktor v jeho vývoji,
který vedl k jeho odlišení od ostatních primátů ( C . O . L O V E J O Y ve » Science« 2 1 1
[1981], str. 3 4 I n n ) . Bez této vlastnosti by se ostatní rozdíly jako vzpřímená chůze, velký neokortex, výhodné uspořádání chrupu a kultura nemohly skloubit s
tak fantastickým výsledkem. Tedy něco, co bylo Kristem povýšeno na svátost,
n e n í jen jakýsi společenský útvar, ale je to nejenom inherentně lidská, ale i »darwinsky« rozhodující vlastnost, skrze kterou se na přirozené úrovni stal člověk
člověkem. Domníváte se, že tato aplikace »darwinismu« je materialistům příjemná?
Jiné odvětví VT, tzv. sociobiologie, je marxistům natolik nemilá, že jeden z
nich, Angličan S. Rose (Open University) se proti n í dovolává pomoci náboženství s odůvodněním, že sociobiologie vysvětluje mravní řád v člověku »přirozenou cestou«, zatímco podle náboženství pochází od Boha (ve kterého on sám
pochopitelně nevěří). Vrcholu však dosáhl jiný britský materialista (jméno jsem
bohužel zapomněl, ale informace je z levicového New Scientist), který prohlásil,
že darwinismus je skrytě náboženská nauka, protože za myšlenkou živočišného
původu člověka, tedy »zvířete v člověku«, se skrývá učení o dědičném hříchu a
pádu jako původu morálního zla, zatímco podle marxismu je zlo původu společenského.
Otázky
epistemologické
Doufám, že těchto několik příkladů V á m ukázalo, že ne-li všecko, tedy ledacos je jiné. W.S. je starý pán (je to znát i na jeho odborných pracích) a ti neradi
přijímají změny. Materialistický vědec, jak si jej představuje on, je věcí minulosti.
Současný vědec je nejčastěji »agnostik se záblesky deismu«. Jak se ukázalo při
loňském Darwinově jubileu nebo v arkansaském procesu proti kreacionistickém u zákonu, VT a vědu vůbec nepovažují za protináboženskou ani někteří inteligentnější marxisté z New Scientist. Tak je anachronismem i shoda, jakkoli paradoxní, mezi W.S. a pravověrnými marxisty v názoru, že VT a teorie o vzniku života z neživé hmoty jsou materialistické. Tím nijak netvrdím, že W.S. m á marxistické sklony, tím méně, že naši marxisté mají sklony kreacionistické. W.S. si
prostě nechal vnutit protivníkův způsob boje a klade odpor správným názorům,
když byl před tím přijal nesprávné názory obecnější platnosti.
Současní vědci totiž ve své většině uznávají jasnou demarkační čáru mezi
empirickými vědami a oblastí metafyziky (bez urážlivého podtónu), kam pochopitelně spadají všechna náboženství, ateismy a světové názory. Nejjasnější epistemologii empirických věd vypracoval Sir Karl Raimund Popper (Logic of
Scientific Discovery, Huchinson of London 1973). Demarkační čára je vyznačena zásadou, že každý empirickovědní (a fortiori přírodovědní) výrok musí být
vždy falzifikovatelný, tj. potenciálně vyvratitelný.
Z toho logicky vyplývá, že žádné náboženství, ateismus nebo světový názor
nemůže být ani dokázán, ani vyvrácen přírodovědným způsobem, a naopak
žádné náboženství, ateismus nebo světový názor se nemůže vyjadřovat k správnosti nebo nesprávnosti přírodovědného výroku (teorie, hypotézy atd.). K t o m u
je nutné dodat, že otázka, zda přírodní vědy vystihují či nevystihují veškerou
skutečnost, není řešitelná falzifikovatelným způsobem, a proto sama o sobě nespadá do přírodních věd.
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Možná, že Vaše reakce na prvé prohlášení předchozího odstavce byla přinejmenším ostražitá. Přitom to není nic jiného, než co říká daleko lapidárněji Jan 1,
18 anebo siřeji Gaudium et spes č. 36.
Sira Karla R. Poppera se podle Vaší recenze (Nový život č. 5,1983) dovolává
i W.S. Horšího svědka si nemohl opatřit. Vždyť veškeré pojmy jako koncepce,
záměr, teleonomie, »know-how« apod. jsou nefalzifikovatelné a tudíž nepatří do
přírodních věd. Sir Karl nikdy neprohlásil VT za nesprávnou, pouze zdůraznil
»historický«, tj. neopakovatelný charakter vývoje vzhledem k obrovskému
množství proměnných {New Scientist 87, str. 611nn).
Omyly logické
Logické kotrmelce, jichž se W.S. dopouští, začínají již první větou, totiž titulem
knihy PVNŽE. To je výrok, který musí být podle formální logiky správný ve všech případech, aby byl pravdivý. Jediný nesouhlasný případ jej činí nepravdivým. A ejhle, na
str. 15 se dovídáme o vývoji koně (mimochodem doloženého ne méně než 250 nálezy
- na paleontologii fantastické množství). Aby tuto nepříjemnou skutečnost sprovodil
ze světa, W.S. píše, že tento případ »se dnes silně kritizuje v odborných kruzích«
(str. 5). Ty se ovšem scvrknou na jakéhosi pana Josta, který napsal jakýsi článek
do jakéhosi studentského časopisu. Tento »odborník« tvrdí (str. 6), že v biologii
je zbytečné zkoumat dílčí problémy, protože o základních problémech lze rozhodnout jednou pro vždycky, samozřejmě v neprospěch VT, a W.S. s ním souhlasí do té míry, že na str. 5 vůbec zamítá experimentální přístup k problému
vzniku života. A tento člověk se dovolává »Charlese« Poppera!
Ve zcela rozumné stati na str. 103-104 W.S. připouští, že by život mohl vzniknout z »irreversibilních součástek«, tj. molekul, které živé nejsou. Proč tedy ve
všech předchozích i následujících statích tuto možnost zamítá, na str. 5 dokonce
i experimentální přístup k jejímu studiu? A jak se shoduje tvrzení, že »vysoce
kvalifikovaní badatelé ... už dnes nevěří na ... transformismus neodarwinského
stylu ...« (str. 4), s tvrzením, že vývojovou teorii »v současné době přijímá téměř
celý intelektuální svět« (str. 15)?
Přečtěte si znovu kapitolu VI PVNŽE. Je Vám jasné, zda podle W.S. žili lidé
spolu s veleještěry nebo trilobity, nebo všichni současně? A kdy? Před 300 mil.
let, před 100 mil. let nebo před 12800 lety? Jak to bylo datováno, když žádné datování neplatí? Nebo snad platí? A které, a proč právě to? Proč W.S. soptí proti
datování směrodatnými zkamenělinami, jestliže jinde tvrdí, že se mezi nimi žádné »přechodné druhy« nevyskytují? Nezdá se Vám podezřelé, že zamítá geologické datování, vybudované před Darwinem (o tom mlčí), a když je toto v souladu s datováním na základě radioaktivního rozpadu, zamítne bez dalšího i teorii
radioaktivního rozpadu vybudovanou před její aplikací na datování (o tom dále)?
Náhoda
Logická zmatenost se v díle W.S. jeví nejsilněji v pojmu náhody. Tento pojem
nikde nedefinuje, přestože o něm stále mluví. Rozhodně jej však nepojímá jako
vědci, kterým jej vytýká. Je to tedy hovor »já o koze, ty o voze«. Pro vědce je náhoda pojem přesně definovaný a znamená událost, která má stejnou pravděpodobnost jako událost jiná. Nic více a nic méně než toto. Opakem náhody je událost determinovaná - tedy žádná »inteligence« (tím méně je inteligence totožná s
informací). Podle materialistického pojetí z 19. století byl determinován - tedy
nenáhodný - celý vesmír od hvězd až po lidskou mysl. Zničujícím průlomem do
tohoto pojetí byl indeterminismus moderní fyziky (Heisenberg, Bohr aj.). Toto
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pojetí světa jasně zastává hned v prvé kapitole (Myšlenka nahodilého vesmíru)
své knihy Kybernetika a společnost (Nakl. ČSAV, Praha 1963) Norbert Wiener,
tedy člověk, kterého se W.S. dovolává jako zakladatele teorie informací (o tom
dále). Věru, jako v případě K. R. Poppera, horšího svědka si W.S. nemohl povolat. Vždyť Wiener žádný rozpor mezi teorií informací a VT nevidí a jeho pojetí
nahodilého vesmíru je odsuzováno v předmluvě českého vydání jeho knihy bývalým marxistickým teoretikem A. Kolmanem.
Indeterminismus platí i v biologii. Jak jsem již napsal, W.S. vědomě zamlčuje
Mendelův podíl na moderní V T ( B . C H A R L E S W O R T H v »New Scientist« 9 4 [ 1 9 8 2 ] ,
str. 1 3 3 ) . Nahodilost je dědictvím Mendelovým, ne Darwinovým. Dokazuje to
statistický charakter jeho zákonů a to je také hlavní důvod, proč jej deterministické 19. století nepochopilo, zatímco zdánlivě deterministický Darwin byl pro
ně srozumitelnější. Na jednom břehu tedy stojí W.S. s náboženskou a marxisté s
ateistickou formou determinismu, a na druhém Wiener, Mendel a moderní fyzici
a biologové.
Pro katolíka není u z n á n í fyzikální nebo biologické nahodilosti popřením víry
v existenci Božího plánu. Je-li vznik lidského jedince obdařeného nesmrtelnou
duší z biologického hlediska jednoznačně nahodilý pro výběr z fantastického
množství stejně pravděpodobných kombinací rodičovských genů, proč by stejně
nahodilé jevy nemohly vést k vzniku života a životních forem, které jsou jen
»polním kvítím«?
Odborné

omyly

Věcných vědeckých omylů m á m z knihy P V N Ž E zachyceno více než 50 stránek strojopisu. W.S. m á totiž mimořádné n a d á n í zvrtat i jinak správnou informaci. Následuje jen nejstručnější výtah těch nejkatastrofálnějších, které si může
každý ověřit u odborníků. Zdůrazňuji, že nejde o nějaké neortodoxní teorie,
nýbrž o b a n á l n í chyby, za které by středoškolák nebo prvoročák na vysoké škole
dostal nedostatečnou. I zde se vyhýbám chybám, které mají přímý vztah k VT
např. v paleontologii, abych se vyhnul výtce zaujatosti.
W.S. tvrdí, že podle zákona o působení aktivní hmoty nemůže v přebytku vody vzniknout polypeptid (zda životaschopný či ne, je pro platnost zákona lhostejné) (str. 10 a další). Místopřísežně prohlašuji, že jsem v tomto okamžiku vstal
a ve zkumavce polypeptid vyrobil. O Nobela žádat nebudu, protože to je reakce
zcela samozřejmá. W.S. prostě neví, co zmíněný zákon doopravdy říká. Ve stati o
chiralitě (str. 23 a další) si soustavně plete konfiguraci ( D a L ) s právo- a levotočivostí (+ a -). Jde o rozdílné pojmy. Tak dobrá třetina přirozených aminokyselin
wewřlevotočivá, přestože to W.S. tvrdí (např. alanin, arginin, glutamová kyselina
a další). W.S. zřejmě nechápe pojem symetrie, protože zbytky pravotočivých
aminokyselin netvoří »zcela rozdílné řetězce« (str. 25-26) od zbytků levotočivých kyselin, nýbrž jejich zrcadlové obrazy. Proč bychom se dívali do zrcadla,
kdybychom tam viděli něco »zcela rozdílného«? »Pravý život« by reagoval krátkodobě (tj. nějaký ten milión let) přesně stejně jako »levý, tj. n o r m á l n í život«
(str. 33), protože základní chiralita našeho vesmíru (hmota - antihmota) by se na
této úrovni ještě nemohla projevit. K tomu může dojít teprve akumulací vývojem
(Nature 278, str. 639, 643). Čhiralita je tedy důkazem pro vývoj a ne naopak.
»Samotná chemie« ;'e »s to provést dělení pravotočivých a levotočivých forem« (str. 170) a to dokonce v průmyslovém měřítku (Angewandte Chemie 90
[1978], str. 187) a to právě u aminokyselin. W.S. tvrdí, že 0,01% »pravých rukavic«,
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tj. zbytků D-aminokyselin (str. 169) v biologicky aktivních látkách je smrtelná.
Ve skutečnosti existují doslova stovky analogů takových sloučenin s více než tisícinásobkem uvedeného relativního množství D-kyselin a jsou ještě účinnější než
přirozené (Coll Czech Chem. Comm. 32 [1967], str. 1252nn). To by W.S. jako
organický chemik s farmaceutickou praxí měl vědět!
Ribosomem neprochází dvouvláknová, tedy deoxyribonukleová kyselina, ale
jednovláknová informační ribonukleová kyselina (str. 90). Vlákna D N K k sobě
nejsou vázána vodíkovými můstky mezi cukry, ale mezi basemi (str. 83). O struktuře a skutečném působení enzymů neví W.S. vůbec nic a místo toho mluví bez
definice o jakémsi »dvojím uspořádání« (str. 49), tvrdí, že inzulín nenese žádnou
informaci, že enzymy nelze připravit čistě synteticky (ribonukleázu hned několika způsoby, rovněž lidský růstový faktor) atd., atd.
Neznalosti W.S. o datování v geologii jsou přímo katastrofální (str. 102-132).
Z desítek nezávislých datovacích metod zná jen dvě, a to nesprávně, třetí, radiouhlíková se v geologii prakticky nepoužívá. Stať o radioaktivitě a geomagnetismu je snůškou nesmyslů. Poločas radioaktivního rozpadu je konstanta, jejíž
stabilita je taková, že kromě W.S. o n í nikdo nepochybuje, ani citovaný J. L. Anderson (str. 121). Ž á d n á geomagnetická jednotka Amper/m 2 neexistuje a nepsala
by se tak. Neutrony nemohou urychlit radioaktivní rozpad, rozpad a štěpení jádra např. plutonia jsou zcela rozdílné procesy. Standardní hodnoty 14C se neurčují výpočtem z dnešních hodnot, ale dendrochronologicky, tedy podle skutečného stavu v minulosti atd., atd. Zvláštní odstavec je nutné věnovat entropii a
teorii informací, o které W.S. mnoho mluví.
Entropie a teorie informací
Druhá věta termodynamická nezakazuje vznik uspořádaných struktur, protože celý vesmír je strukturalizován od supergalaxií až po proton, a to za vzestupu entropie. Lze prominout, že W.S. považuje příliš doslova entropii za míru
neuspořádanosti, taková obrazná rčení jsou i v učebnicích. Ve skutečnosti jde o
míru pravděpodobnosti, to věděl už Boltzmann; pořádek je pojem estetický, ne
fyzikální. Jinak by např. nebyl možný vznik překrásně uspořádaných sněhových
šesticípých hvězdiček z podchlazené neuspořádané vodní páry za vzestupu entropie.
W.S. si dále plete uzavřenou soustavu se soustavou v tepelné rovnováze (str. 65,
66, 74) a nerozeznává entropii fyzikální a informační.
Üvahy o »informativní« teorii (str. 64 a další) nemají se skutečnou teorií informací nic společného. W.S. nepodává sebemenší důkaz o tom, že ví, co je předmětem této teorie, nebo že měl některou Wienerovu nebo Shannonovu knihu v
ruce. Jeho jediný výrok, který má jakýsi vztah k této teorii, totiž že informace
není jen sníženou entropií, je v přímém rozporu s tím, co říkají jak N. Wiener
(Kybernetika a společnost, uvedené vydání, str. 35), tak Shannon a Weawer
(Mathematical Theory of Communications, Univ. of Illinois Press, Urbana 1949,
str. 99), ba ještě dříve i sám E. Schrödinger. Skutečná teorie informací pochopitelně nikde neučí, že »informace a koncepty systémů redukované entropie jsou
vnuceny výlučně prostřednictvím lidských konvencí«, protože to je prostě nic
neříkající nesmysl. Každého, kdo o oprávněnosti těchto tvrdých slov pochybuje,
žádám, aby srovnal knihu Shannona a Weawera na jedné straně s P V N Ž E a na
druhé straně se statí »neodarwinisty« M. Eigena z Naturwissenschaften
58
(1971), str. 465nn, kterou W.S. cituje na str. 64. Shannonova kniha není pro laika snadná, ale i on může pochopit, zda ji zná lépe W.S. (zná-li ji vůbec) anebo
M. Eigen, kterého W.S. zatracuje. A tím se dostáváme k dalšímu předmětu.
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Neodpovědná
tvrzení
Dříve uvedená stať (str. 104) je bohužel dokladem pro něco horšího než věcné neznalosti a neschopnost vědecky myslet. Jde o něco, co vypadá jako vědomý
klam. W.S. svým odpůrcům a v prvé řadě M . Eigenovi připisuje opačné názory,
než jaké mají. Na uvedeném místě (str. 104) W.S. tvrdí, že M . Eigen pokládá
vznik života za » n á h o d u « . Citát z M . Eigena: » N á h o d a nemůže být redukována
na nic jiného než na náhodu. Jakýkoli pokus rozumět jak by byl pošetilý. Naše
znalosti... (vzniku života)... však takové vysvětlení nepodporují« (Naturwissenschaften 64 [1977], str. 54). Nebo na jiném místě, po výpočtu obrovského počtu
k o m b i n a c í jen krátké bílkoviny: »Je to jen další důkaz ... že ani jedna bílkovina s
přesnou strukturou ... se nemohla vytvořit n á h o d n ý m seskupením« (Naturwissenschaften 58 [1971], str. 465).
W.S. nazývá M . Eigena »neodarwinistou«. M . Eigen píše: »Ani v biologii n e n í
název darwinismus na místě ... Astronoma také nenazýváme newtonistou« (Angewandte Chemie 93 [1981], str. 221).
Citát z W.S.: »Eigen a jeho kolegové jsou zajedno v tom, že nebylo zapotřebí
nějakého nehmotného řízení (jako akt B o h a Stvořitele) ...« (str. 86). Citát z M.
Eigena: »Zneužití, jakého se Darwinovu u č e n í m i m o biologické vědy dostalo, je
historicky zjevné ... Tomu, kdo věří ve stvoření, nebude činit potíže pojmout do
něj i přírodní zákony ... Pro věřícího nemůže tedy evoluce znamenat nic jiného
než mechanismus stvoření« (Angewandte Chemie, cit. místo). Vynechal jsem
častá místa, kde W.S. připisuje M . Eigenovi nesprávné přírodovědecké názory,
např. vznik života za tepelné rovnováhy.
Tím však m o r á l n í stránka věci ještě nekončí. V knize P V N Ž E je na str. 101 životopis M . Eigena. Ž á d n ý jiný životopis se v knize nevyskytuje - ani Darwinův.
Navíc je sázen odlišným typem písma, takže tam trčí jako bolavý palec. Důvodem pro tuto výjimku je poslední věta. Říká, že M . Eigen byl prvním vědcem
B R D , který byl přijat do Akademie věd SSSR. Toto tvrzení je formálně zcela
pravdivé. B R D před válkou neexistovala, a proto nejsou zmíněny desítky německých vědců, kteří byli přijati do A V SSSR již před válkou, i když p o válce byli
občany B R D (Laue, Born aj.). Současně to však je i potměšile zlomyslná politická insinuace, která m á v neinformovaném čtenáři vzbudit domněnku, že M .
Eigen je marxista, aniž by to ovšem W.S. řekl. Takto vyvolávaný dojem je zcela
nepravdivý. Vyplývá to již z uvedeného citátu o slučitelnosti víry ve stvoření a
u z n á n í evoluce. Je zde však ještě jednoznačnější důkaz. Ve stati o nevhodnosti
spencerovské terminologie ve VT píše M . Eigen doslova: »Ostatně vyjadřování
zmíněného druhu vůbec ani neodpovídá Darwinovým záměrům. Vyplývá to jasně z odmítnutí, se kterým se u něho setkal K. Marx, který se chtěl ve své terminologii odvolávat na Darwina« (Angewandte Chemie, cit. místo). Nejen tedy M . Eigen popírá marxistické a kreacionistické dogma o materialistickém charakteru
VT, ale poukazuje dokonce na skutečný vztah Darwina a Marxe, což je pro marxisty tabu ( S H O L M O A V I N E R I v »Encounter« X X V I I I , č. 3, březen 1967; L E W I S S.
F E U E R tamtéž LI, č. 4, říjen 1978). Okolnost, že některé citáty jsou z doby po vyd á n í P V N Ž E , n e n í důležitá, protože u M . Eigena nedošlo k ž á d n é m u »obrácení«.
Závěr
V citované recenzi v N Ž vyzýváte přírodovědce, aby se nad názory W.S. svědomitě zamysleli. N i k d o m ě nemůže obvinit, že bych to neučinil ani že pro to nem á m kvalifikaci. Knihy tohoto druhu vědci obvykle házejí do koše. Ne pro úzkoprsý konzervativismus, protože proč by přijímali se stejným souhlasem jako
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VT i kosmogonii Big Bangu, kterou lze tak snadno interpretovat nábožensky, nebo proč by jednotně vystoupili proti Lysenkovi. Kniha je prostě všestranně špatná. Věnoval jsem se jí z ohledu n a dobré jméno Vašeho nakladatelství a tím i
církve. Vím, že názory ve V á m i vydaných knihách nejsou oficiálními názory
církve, ale domníváte se, že ateisté budou mít takové skrupule, šlápnete-li vedle?
V bratrské lásce se Vás proto ptám, podrobili jste knihu stejně pečlivé konfrontaci s protichůdnými názory jako já? Pokud se ve Vás vynořily pochybnosti,
navrhnu V á m řešení. Spojte se s redakcí časopisu A tti delVAccademia
Nazionale
dei Lincei. Je to instituce jak vědecká, tak křesťanská. Ať V á m zprostředkuje styk
s kvalifikovanými vědci těchto oborů: genetika, biochemie, organická chemie,
geologie a teorie informací.
Doufám, že chápete, proč se nepředstavuji.
V bratrské lásce

v á š

5tenář

Srpen 1985

THEOTIMOS

K Ý M JE M I O T E C R A H N E R (*)

Nejprve musím mluvit o svých pocitech. Musím povědět o hlubokém dojmu,
jakým n a mne zapůsobilo několik odstavců, které jsem před lety se zatajeným
dechem četl v časopise Via. Článek měl titul Požadavek krátkého souhrnu křesťanské víry a byl pak přetištěn i ve sborníku Křesťanství dnes. Jeho autorem byl
Karl Rahner. Nevěděl jsem tehdy o autorovi docela nic, ale byl jsem si jist, že ke
m n ě promluvil někdo, kdo m ě velice dobře zná, a že jsem dlouho n a jeho slova
čekal.
Začal jsem po autorovi pátrat. A musím povědět o pocitu úcty, který se mě
zmocnil, když jsem dostal do rukou sedm dílů jeho Schriften zur Theologie. Bylo
to pro mne m o n u m e n t á l n í svědectví duchovního zápasu člověka, který předobře
ví, ve kterém a v jakém století žije. Jeho rozhled po problémech současnosti je
obdivuhodný.
A ještě musím povědět o pocitu uspokojení, když jsem se přesvědčil o Rahnerově podílu na teologickém díle Druhého vatikánského koncilu, když totiž jsem
slyšel z koncilových dokumentů týž naléhavý hlas, vybízející věřící, aby převzali
svůj podíl odpovědnosti za stav dnešního světa, aby jako křesťané skutečně byli
solí i kvasem své doby.
Profesor Rahner je pro mne především myslitelem, který vzal teologicky vážně fenomén tajemství. Jistě: i Gabriel Marcel ve Francii je filozofem ontologického tajemství, který vyčítá současnému myšlení, že ztratilo smysl pro metaproblémové. Jistě: i Albert Einstein nás ujišťuje, že »nejkrásnější, co můžeme prožívat,
je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého u m ě n í a vědy. Komu to není známo, kdo se už n e u m í divit, n e u m í žasnout, ten je tak říkajíc mrtev
a jeho oko vyhaslé.« Avšak Rahner vynesl tuto myšlenku ze soukromí filozofických názorů a položil ji jako konstitutivní myšlenku do středu teologické reflexe křesťanské církve, a to se zřetelným ekumenickým záměrem: nepřeceňujme
spory o formule, neboť to poslední, oč n á m jde, je nevýslovné.
(*) Teologické texty 10 (1985), str. 46-47.
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A tak tedy: co je a co není tajemství v Rahnerově pojetí? Nejdřív, co tajemství
není: N e n í to něco ještě neodhaleného, co stojí vedle něčeho jiného již uchopeného a prohlédnutého jako druhé. Takto pojato by bylo tajemství zaměněno za
ještě neodkrytou neznalost. Tajemství tedy není pouhá předběžnost, která bude
odstraněna. Je to spíš to, co právě jako neprůhledné je zde, co je dáno, co nemusí
být vůbec sháněno, ne tedy něco druhého, pouze předběžně nezvládnutého, ale
neovladatelně vládnoucí horizont všeho pochopení\ jenž dovoluje sice ostatní
pochopit, avšak sám - jako neuchopitelně přítomný - sebe zamlčuje. M ů ž e m e říci, že tajemství nese a objímá naši každodenní zkušenost, že je jejím kořenem i
dření, a můžeme říci, že zkušenost, která se obrací k tomuto svému nevyjádřiteln é m u horizontu, je zkušeností Boha.
Z d e se Rahner ocitá v samém středu náboženského života a odhaluje vlastní
jádro zbožnosti, která však nemá žádné specificky křesťanské, ba ani teistické
znaky. Ukazuje se tu však, abych tak řekl, empirická, zkušenostní báze teologie.
A když to říkám, v z p o m í n á m si, jak kdysi popsal náročný myšlenkový oblouk katolické reflexe Jacques Maritain: od studia přírodních jevů, tedy od přírodovědy
k přirozené filozofii, od n í k metafyzice, od metafyziky k teologii a zde od teologie naučné k teologii experimentální, k moudrosti prožívané. Rahnerův postup je
přímočarý: od zkušenosti k její reflexi v hranicích oné teologie »experimentální«.
Sám ostatně poznamenává, že dříve to byl vnější svět ve svém řádu a harmonii, o
nějž se zažehovala náboženská zkušenost, dnes je to sama lidská existence s jejím i propastmi.
Jak Rahner zkušenost Boha popisuje? Nesmí být diskreditována jen jako
pouhá nezávazná nálada, nekontrolovatelný cit. A nesmí také být pouhou záležitostí privátní niternosti, nýbrž m á jednoznačně společenský význam. Je přirozeně odlišná od pojmového p o z n á n í jednotlivin, neboť postihuje celek p o z n á n í a
svobody. Je dána každému, třeba nereflektované a anonymně, neboť jakýkoliv, i
nejracionálnější poznávací akt u ž předpokládá vše přesahující vztaženost k celku, jenž je jediný a jenž je bezejmenným tajemstvím. Avšak toto tajemství nezůstává věčně a nekonečně vzdáleným orientačním bodem a horizontem všeho
lidského pohybu: ve svém nejvlastnějším jádru, ve své radikální hloubce je
zkušenost Boha zkušeností jeho nevýslovné blízkosti. Zkušenost Boha je zkušeností posvátného tajemství milující B o ž í blízkosti, zkušeností jeho absolutního
sebesdělení. Zakoušíme tedy B o ž í tajemství jako to nejvzdálenější i nejvnitřnější
v nás.
Toto tajemství je h o d n o úcty a adorace. Je h o d n o vzývání, klanění, před jeho
majestátem člověk zahaluje svou tvář. A teď se Rahner ptá: kde však potom sebrat odvahu k oslovení B o h a ? Jak s ním vstoupit do opravdového osobního vztah u ? O d p o v ě ď je konstitutivní odpovědí křesťanskou: takovou odvahu nalezneme jen při pohledu na Ježíše, který i na kříži nazýval Boha Otcem a do jeho rukou se odevzdával. Chtěl bych jen doplnit, že v tom je jádro spásné zkušenosti
setkání s Kristem.
A na tomto místě se m i vrací janovská perikopa z minulé neděle a verš devátý: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Otec Rahner hluboce a
nově promýšlel teologii úcty k srdci Ježíšovu. Odvolával se přitom na slova papeže Pia XI., že úcta k srdci Ježíšovu je »totius religionis summa«. Středem této
úcty je Pán; z jeho srdce k n á m proudí láska samotného věčného Slova, jež se inkarnovala v lidské lásce Ježíšově. Lidské srdce je.středem osoby. Srdce Ježíšovo
je však i oním ohniskem, jímž všechno prochází k věčnému středu Božího
Tajemství.
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Quis
KARL R A H N E R V P R A Z E (*)
Sluší se zvlášť a vděčně vzpomenout jeho pracovní návštěvy v Praze na jaře
1970. Měl čtyři veřejné přednášky: 1. dubna v Teologicko-pastoračním kursu pro
kněze (Teologické reflexe o obrazu kněze pro dnešek a zítřek) a v Ekumenickém
semináři při Komenského bohoslovecké fakultě (Společenskokritická
úloha
církve); 2. dubna pro odborné teology (Teologické úvahy o sekularizaci a ateismu) a v rámci cyklu přednášek Živá teologie (Budoucnost církve; vyšla ve Studiích 93-94, I I M V / 1 9 8 4 , str. 269-281). Ten večer v sále hlavního nádraží zůstal
nezapomenutelným zážitkem; o posluchačstvu se vyslovil prof. Rahner uznale,
ocenil je výše než např. americké. Jinak se pohyboval v Praze nenucené, na petřínské rozhledně vzpomínal na svou první návštěvu v třicátých letech, na Vikárce si dal s chutí plzeňské a luštil ruské nápisy. Živě se zajímal o náboženský
život a tehdejší katolické tiskové možnosti; velkoryse dovolil cokoli přeložit bez
honoráře. Velká osobnost a současně bratr v Kristu.

R O Z H L A S O V Á POSELSTVÍ OTCE K A R D I N Á L A FRANTIŠKA TOMÁŠKA (**)

Otec kardinál Tomášek se účastnil mimořádné biskupské synody, jež se konala ve Vatikáne od 27. listopadu do 8. prosince 1985.
Za svého pobytu v Římě pronesl ve vatikánském rozhlase dvě poselství našim věřícím, a to 5. prosince a 12. prosince.
Dne 5. prosince řekl:
Pozdravuji vás všechny z biskupské synody. Jsou zde všichni představitelé
biskupských konferencí ze všech kontinentů světa, aby sdělili své zkušenosti, pokud jde o realizaci 2. Vatikánského koncilu, který trval s přestávkami od 11. října
1962 do 8. prosince 1965. Všechny diskusní příspěvky jsou v podstatě zajedno v
tom, že tento koncil dal velmi důležité směrnice, jak dnešní problémy církve a také člověka, manželství, rodiny, národa a celého lidského společenství mohou být
jedině správně řešeny v duchu pravdy, spravedlnosti a lásky Kristovy.
Proto nejen my, biskupové, k n ě ž í a věřící, ale všichni lidé celého světa jsme
velkými dlužníky koncilu. Ovšem jen v tom smyslu, že neexistuje církev předkoncilní a pokoncilní, ale jen církev všech koncilů. Pokud jde o některé negativní jevy pokoncilní, jsou to nejen typické jevy růstu, ale také důsledky neporozumění a bohužel i zneužívání koncilu p r o jiné účely.
2. Vatikánský koncil zasáhl i u nás v Československu velmi hluboko, zvláště
konstitucí O posvátné liturgii. Je to právě liturgie, která všude, ale zvláště u nás je
hlavním zdrojem duchovního života pro všechny a také hlavním pastoračním
prostředkem pro kněze. Liturgická obnova pomáhá správně usměrňovat a upevňovat nejen osobní duchovní život každého z nás, ale formuje také správný vztah
k celé církvi i k současnému životu v době atomového věku a letů do vesmíru.
Dobře prožívaná liturgická obnova zároveň pomáhá ke vzájemnému sblížení a
(*) Výňatek z portrétu K. Rahner, doctor utilis, v »Teologické texty« 10 (1985).
(**) Informace o církvi č. 1/1986, str. 9-10.
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vede i k záchraně manželství, rodin, národa s dopadem i na celé lidské společenství.
Velmi důležitou podmínkou liturgické obnovy je hlubší pochopení Božího
slova. Proto rozjímavá četba Písma svatého, zvláště Nového zákona je nezbytná. Poněvadž církev má od Krista svěřený úkol, aby zachovávala čistotu víry,
proto je pro uvědomělého věřícího samozřejmé, že pokud jde o správné porozum ě n í Božímu slovu, je pro něj směrodatný výklad církve a nikoli názory některých »progresivních« teologů. V tom m á konstituce O Božím zjevení zvláštní
poslání. B o ž í zjevení je určeno pro všechny lidi. Proto ti, kteří je znají, jsou povinni pomáhat v p o z n á n í Božího zjevení těm, kteří je dosud neznají, neboť jsme
křesťany nejen pro sebe, ale i pro jiné.
Žijeme v době, kdy kolem nás jsou kontrasty tak veliké, že to má rozměry již
apokalyptické. Proto nejen my, biskupové, kněží, osoby Bohu zasvěcené, ale i
věřící musíme vytrvale a neúnavně pracovat pro B o ž í království, a to je mnoho.
Pro B o ž í království musíme se modlit, a to je více. Pro B o ž í království musíme s
Kristem ukřižovaným i trpět, a to je všechno.
V tomto duchu jsem s vámi. Všechny vás srdečně pozdravuji a žehnám vám,
vašim drahým ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Týden nato, 12. prosince k nám Otce kardinál pronesl tato slova:
Dnes jsem opět s vámi na vlnách rozhlasu, ale zvláště jsem byl s vámi v neděli
8. prosince, kdy po duchovní přípravě našeho jubilejního roku svatého Metoděje
bylo v našich kostelích vykonáno zasvěcení naší nebeské Matce, Panně Marii.
Týž den jsme byli shromážděni my, členové mimořádné biskupské synody, v bazilice svatého Petra se Svatým otcem Janem Pavlem II. a s dalšími účastníky, kteří baziliku zcela naplnili, abychom poděkovali za B o ž í pomoc při jednání na této
synode. Měli jsme zač děkovat, neboť na této synodě 20 let po ukončení 2. Vatikánského koncilu v naprosté jednotě jsme si uvědomovali nesmírně závažný signál také ke vstupu do 3. tisíciletí. Čtrnáct d n í jednání na této synodě bylo pro
nás i osobně velkým zážitkem. Svatý otec Jan Pavel II. byl s námi denně pravidelně jako duchovní otec nás všech a celé církve. Denně byl pro nás živým obrazem toho, že podle slov apoštola svatého Jana »Bůh je láska« a ten, kdo žije v
hlubokém sjednocení s ním, je živým obrazem této lásky. Jen Bůh ví, kolik
starostí na něj denně doléhá, a přece není nikdy netrpělivý, náladový, ale vždy
vlídně otevřený, ke každému pozorný, obětavý, opravdu živý obraz B o ž í lásky.
V tomto duchu byla naprostá jednota také mezi námi biskupy ze všech kontinentů světa, různých barev, různých ras, takže jsme mohli prožívat radostnou
skutečnost toho, co čteme ve Skutcích apoštolských o prvních křesťanech v Jeruzalémě: »Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.« Tak to má být nejen mezi
n á m i biskupy, ale také mezi kněžími a mezi věřícími. Tam, kde je křesťan, ať je
všechno v nejlepsím pořádku v životě osobním, rodinném, manželském, mezi
sousedy, na pracovišti, v životě veřejném, všude, neboť kde je Bůh, je také dokonalý řád. Proto, kdo žije opravdu sjednocen s Bohem, také se snaží o to, aby co
nejlépe plnil každou svou povinnost. Kde je křesťan, křesťanka, ať je vždy zároveň i hřejivé teplo B o ž í lásky. Proto řekl náš Spasitel Ježíš Kristus nejen apoštolům, ale také nám: »Vy jste světlo světa. Vy jste sůl země.« Ano, jen Kristus
n á m ukazuje cestu pro řešení všech problémů člověka, manželství, rodiny, národů a celého lidského společenství.
Ano, v tomto duchu jsme byli shromážděni se Svatým otcem ke mši svaté k
zakončení mimořádné biskupské synody. Po evangeliu měl Svatý otec k této
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příležitosti homilii a v závěru mše svaté představitelé všech kontinentů postupně
četli velké poselství této synody celému světu. A když po zasvěcení Matce Boží,
Panně Marii, n a konci mše svaté jsme za všechno děkovali chvalozpěvem »Bože,
chválíme tebe«, opět jsem byl spojen s vámi se všemi na ukončení našeho velikého jubilea svatého Metoděje.
Bylo sice ukončeno toto naše opravdu velké jubileum, ale teď v největší plnosti musí pokračovat naše věrnost Kristu, jeho církvi a naše neúnavná a obětavá
práce pro jeho království.
Je to království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a pokoje. Každý z nás v každé chvíli a v každé situaci b u ď tak živ, aby m o h l říci s apoštolem svatým Pavlem: »Žiji sice já, ale to už nejsem já, žije ve mně Kristus. M n ě
žít znamená Kristus a zemřít zisk.«
V této jednotě s vámi vás všechny velmi srdečně pozdravuji, přeji vám všem v
tomto duchu radostné svátky vánoční, hodně B o ž í pomoci a ochrany v roce novém i v dalším životě s mocnou přímluvou Matky Boží, Panny Marie, a žehnám
vám ve jménu Otce i Syna i D u c h a svatého.

Ž I V O T N Í J U B I L E U M OTCE BISKUPA KAJETÁNA M A T O U Š K A (*)
Otec biskup Kajetán Matoušek se dožil 75 let. Jeho životní cesta je cestou kříže. U ž jako chlapec si přál stát se knězem a Bůh jeho touhu vyslyšel. Po absolvov á n í gymnasia odjel do Říma, kde studoval na Lateránské universitě teologii.
Vysvěcen byl v Lateránské bazilice a primici slavil v bazilice Panny Marie Větší.
Brzy dosáhl doktorátu teologie a filosofie a složil i státní zkoušky z němčiny,
francouzštiny, angličtiny, italštiny a španělštiny.
Po návratu do Cech byl kaplanem v Nuslích a již tam pracoval podle svého nynějšího biskupského hesla Evangelizare
pauperibus
- hlásat evangelium chudým. Po
druhé světové válce ho pražský arcibiskup Josef Beran navrhl na pražského světícího
biskupa, neboť si velmi vážil jeho svatého života, hluboké vzdělanosti a věrnosti Svatému stolci. Právě proto Pius XII. schválil toto rozhodnutí a roku 1949 přijal Otec
Kajetán biskupské svěcení z rukou pražského světícího biskupa Dr. Eltschknera. V
těžkých dobách, které potom pro církev nastaly, zůstal vždy pevný a věrný Svatému
otci. Pracoval horlivě mezi mládeží. Odmítal nabízené funkce, které by znamenaly
ztrátu jeho osobního přesvědčení.
V letech 1968-1969 byl ředitelem České katolické charity. Účastnil se také táborů
mládeže v Itálii a ve Skandinávii. Tehdy se také účastnil eucharistického kongresu ve
Florencii a mohl mluvit se Svatým otcem Pavlem VI. Poté se m u na mnoho let uzavírají nejen hranice státu, ale svou biskupskou funkci nesmí ani vykonávat mimo Prahu.
Nezoufá si. Uzavírá se do tichosti modlitby a studia. Pracuje dál neúnavně ve své
farnosti zasvěcené prvnímu českému biskupu svatému Vojtěchovi. V listopadu 1984
vítal v kostele svatého Ignáce Matku Terezu. Podobně jako jeho velký učitel kardinál
Beran je i biskup Matoušek mnohými milován a mnohými nenáviděn, mnohými pochopen a mnohými nechápán. Avšak Bůh, jeho věrní i Svatý otec znají celého biskupa Kajetána a dodávají mu sil na cestě kříže, která stále ještě nekončí. Přejeme Vám,
Otče biskupe, abyste ještě mnoho vykonal na cestě spásy i ve funkcích, které V á m Bůh
svěřuje. Aby se Váš oblíbený chorál svatováclavský Nedej zahynouti nám ni budoucím! promítl do plánu spásy českého národa.
(*) Informace o církvi 6. 12/1985, str. 10.
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