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'Pravda vás osvobodí"
(Jan 8, 32)

V/1986

Studie
JAROSLAV ŠKARVADA ( Ř í m )

SVATÍ CYRIL A METODĚJ
A SVATÝ BENEDIKT, PATRONI EVROPY
Přednáška na 3. symposiu národní obrody v Lisle 6. října 1985

Psal se 24. listopad 1962. V basilice svatého Petra v Římě, kde zasedal
Druhý vatikánský koncil, probíhala živá debata o reformě liturgie v západní církvi. Bude možné opustit latinu a slavit bohoslužby v lidovém jazyku? Zdálo se, že ne; důvody Otců,. kteří se zasazovali o ponechání latiny, byly příliš silné. Nejpádnejší se opíral o tradici. To přece nebylo nikdy
slýcháno, aby se liturgie slavila na Západě v mluvené řečí. Tu požádal o
slovo ctihodný děkan kardinálského sboru, Francouz Tisserant. To není
pravda, drazí bratři - řekl - i na Západě slavili liturgii v řeči lidu svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. Jak víme, převládly pak hlasy těch, kdo byli pro
zavedení mluvené řeči.
Nač to vlastně kardinál Tisserant narážel, oč vlastně šlo? O problém,
který opravdu řešil už svatý Cyril - tenkrát si ještě říkal Konstantin - v
Benátkách roku 867. Tenkrát se se svým bratrem Metodějem ubíral do
Říma a právě v Benátkách musil čelit silným námitkám obránců latiny,
které nazval trojjazyčníky anebo také pilátníky. Jako Pontský Pilát totiž
dal přibít na kříž nápis ve třech jazycích, hebrejsky, řecky a latinsky, tak
také tito nepřátelé slovanské misie tvrdili, že liturgií lze slavit jen v oněch
třech jatcích, hebrejsky, řecky a latinsky, ale v žádném případě v jazyku
barbarských Slovanů.
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Svatí Cyril a Metoděj si však počínali i v jiném směru jinak než obvyklí misionáři té doby, A měli bychom opravdu každodenně děkovat
Pánu Bohu, že nám dal právě je za věrozvěsty. Je snad dostatečně známo, že v naší vlasti, či lépe ve Velkomoravské říši, která v devátém století
zahrnovala nejen dnešní Moravu a Slovensko, nýbrž sahala na severu až
do Krakovská a na jih přes Pannonii, to znamená dnešní Maďarsko, kde
tehdy ještě žili Slované, dále do dnešní Jugoslávie, že tedy v této Velkomoravské říši bylo hlásáno evangelium už před příchodem svatých Cyrila
a Metoděje, Stály tam už í kostely, slavily se tam bohoslužby, ale nedá se
říci, že by tam existovalo křesťanské společenství. To náboženství, hlásané franckými misionáři, zůstávalo našim předkům cizí, nedovedli je přijmout za své, nemohli je asimilovat A tu se kníže Rostislav odhodlá k
nesmírně závažnému činu. Obrátí se nejdříve do Říma, a když mu Řím
nemohl vyhovět, tak do Cařihradu s prosbou o vyslání misionářů znalých
slovanské recL Řím vyhovět nemohl, protože takové misionáře nemel.
Caři hrad vyhověl, protože měl k disposici Konstantina a Metoděje, bratry ze Soluně, kde se řecký svět stýkal se světem slovanským. Asi nebude
nikdy možné vysvětlit, jak se tito bratři naučili slovanské řeči. Jelikož
ovládali tak dokonale jejího ducha, někteří vyslovili domněnku, že musili
mít slovanskou matku. Jiní však na to odpověděli, že by bylo docela
stačilo, kdyby byla v jejich rodině ve službě nějaká slovanská dívka, která
s dětmi mluvila svou mateřštinou. V každém případě Konstantin a Metoděj ovládali slovanskou řeč tak, jako by to byla jejich mateřština, měli
jejího ducha, cit pro její vyjadřování. Ale nejen to. Konstantin - nazýváme ho prozatím tak, protože jméno Cyril přijal až v Římě, když se stal
mnichem - byl v Cařihradě nazýván Filosofem a tohoto přízviska se
mu dostalo pro jeho nesmírnou učenost, pro niž si ho velmi vážil i jeho
učitel, pozdější patriarcha Fotius. Byl to - řekli bychom dnešní terminologií »jeden z nejvýznacnějších universitních profesorů tehdejší Byzance.
Metoděj, o trochu starší, měl zase nevšední schopnosti organisační, byl
archontem, tj. místodržitelern, správcem jedné pohraniční provincie, kde
žilo mnoho Slovanů. Této kariéry, kterou následoval svého otce, se však
záhy vzdal a uchýlil se do kláštera na hoře Olympu, aby se mohl plně věnovat modlitbě. Klášterního klidu však příliš neužil. Císař i patriarcha
vyslali oba bratry na misie nejdříve k Saracénům a později k Chazarům,
na Krym, kde objevili tělo - jak se domnívali - římského papeže Klimenta, které pak přinesli na Moravu a odtud do Říma. Bylí to tedy věrozvěstové dobře připravení jak po stránce teoretické, tak i praktické, byli to teologové i právníci a k tomu i zkušení misionáři.
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Jejich příchod na Velkou Moravu byl opravdu misii, tj. vysláním k
apoštolátu. Zatímco jejich předchůdci, misionáři z francké země,
uplatňovali politiku císaře Karla Velkého* který chtěl rozšířit svou říši, a
evangelium, o jehož pravdě byl jistě osobně přesvědčen, vnucoval silou a
mečem - tak to dělali i jeho potomci - svatí Cyril a Metoděj nepřišli jako
nějací »kulturtrégri« polatinšťovat a germanizovat barbarské kmeny na
východě. Ve staroslověnských legendách se dočítáme, s jakou hlubokou
úctou se tito apoštolově chystali do našich zemí. Pro ten národ - říkali se naplnil čas spásy. 1 tento lid se má nyní stát částí vyvoleného národa
Nového zákona, to znamená Kristovy církve. Přišli z Byzance, ale nepřišli
Velkou Moravu kolonisovat. Vyšli z vysoké kultury helenského, tj. řeckého světa, ale nepřišli naše předky helenisovat Neměli jiný cil
než nám přinést evangelium a byli hluboce přesvědčeni, že zapustí-li toto
evangelium kořeny v srdci moravského lidu, dá vypučet nové kultuře, ne
řecké, ne latinské, nýbrž kultuře vlastní, slovanské. Bylo proto pro ně naprosto samozřejmé modlit se s tímto lidem jejich jazykem, sloužit pro ně
liturgii slovansky, přeložit pro ně Písmo svaté do jejich mateřštiny. Tím
dali jednou pro vždy příklad toho, co se v naší době nazývá »inkulturace« a co tvoří jeden z nejaktuálnějších problémů i dnešní misionářské
metody. Nevnucovat např. Afričanům evropskou či americkou mentalitu, západní spiritualitu, naše způsoby modlení, nýbrž pomoci jim, aby se
stali stoprocentními křesťany zůstávajíce přitom i stoprocentními Afričany, Svatým Cyrilovi a Metodějovi se tato inkulturace u našich předků dokonale povedla. Stali se skrz naskrz křesíany, ale nepřestali být Slovany,
nepřestali být Moravany, naopak, stali se i těmi v míře mnohem intensivnější, protože dostali dar písma a tím základy skutečné kultury.
Snad všichni víte, že stranické orgány v Československu nařídily
českým a slovenským historiografům reinterpretovat podle klíce marxleninské dialektiky dílo a význam svatých bratří. A jak právě na Velehradě 7* července byl tento pokus doslovně vypískán tím, kdo je i podle jejich slov k tomu nejkompetentnější: samým lidem. Jestliže někdo přeloží
evangelium a vůbec Písmo svaté Jestliže začne slavit liturgii Jestliže začne vychovávat budoucí kněze, pak je opravdu výsměchem zdravého rozumu prohlašovat, že má cíle jiné než náboženské. Svatí Cyril a Metoděj
byli křesťanští věrozvěstové, nic více, ale také nic méně. To ovšem může
dráždit politiky - vzpomeňme třebas na osud kardinála Berana - a to v
každém případě nese s sebou kříž. Nebyli ho ušetřeni ani naší apoštolově.
Už jsme se zmínili o diskusi v Benátkách a o potížích, které vyvolala
slovanská liturgie. Svatí bratři a po smrti svatého Cyrila svatý Metoděj
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sám bylí opětovně obžalováváni v Římě a musili tam podnikat ne vždy
pohodlné cesty, aby se ospravedlnili. Při první zažili skutečný triumf,
když papež Hadrián H. schválil slovanskou liturgii, dal slovanské knihy
slavnostně položit na oltář basiliky Panny Marie Větší - byl to už ten
chrám, který ještě dnes existuje - a dal také vysvětit na kněze jejich
žáky, které do Říma přivedli - žádný z nich totiž tenkrát na začátku nebyl
ještě biskupem. Bohužel při této první návštěvě však Konstantin, který
právě v Římě přijal jméno Cyril, zemřel a byl pochován s nejvyšší poctou
v basilice svatého Klimenta. Bylo to 14. února 869, proto se v celé církvi
slavívá svátek naších věrozvěstů právě v tento den. Je dojemné číst jeho
odkaz bratru Metodějovi: »Hie, bratře, my dva jsme byli souspřeží a táhli
jsme jednu brázdu. Já jsem skončil svůj den a padám na líše. Ty pak miluješ velmi horu (tj. klášter na hoře Olympu), ale kvůli hoře neopouštěj
své učení. Neboť čímpak můžeš být spasen?« (Citováno z J. Vašica, Literární památky epochy velkomoravské, Praha 1966, str. 236.)
Metoděj opravdu moravskou misii neopustil, ba vrátil se tam s plnou
mocí jako papežský legát, vysvěcený na arcibiskupa. To však bylo pro něho osudné. Bavorští biskupové Hermanrich z Pašova, Anno z Freisingu a
Adalvin ze Salzburgu v tom viděli zásah do své pravomoci a dali Metoděje zatknout a přivléci do Bavorska a Švábska, aby byl souzen. Vše nasvědčuje tomu, že klášter, kde svatý Metoděj strávil asi dva a půl roku,
byl v Ellwangen, kam každý rok konáme krajanskou pouť. Bývalý starosta, který právě letos na jaře zemřel, tam dal na základy bývalého kláštera
umístit vkusný reliéf, který ten soud a trýznění našeho věrozvěsta znázorňuje. My dnes víme, že jeho věznění trvalo dva a půl roku, protože ho
přišel vysvobodit biskup Pavel z Ancony, vyslaný tam papežem. Svatý
Metoděj ovšem nevěděl, kdy jeho věznění skončí, nevěděl, zdaje přežije,
byla to pro něho jistě těžká zkouška. Když jsme se letos na jaře potili na
pouti v Soluni, vzpomínal jsem, jak asi musil trpět svatý Metoděj, zvyklý na horké slunce jižní Evropy, v kobce nevytopeného kláštera tam v
zemi švábské, kde zima trvá dlouhé a dlouhé měsíce.
Na Moravu se však vrátil a ve svém díle pokračoval Bohužel se tam
však začal objevovat stín Vichinga, proradného biskupa franského, který
byl na přání knížete Svatopluka dosazen za biskupa do Nitry. Ten slovanské liturgii nepřál a nebál se uskoků ani lži, aby Metoděje, svého metropolitu, očernil. Svatý Metoděj sice dosáhl zastání u papeže Jana VIII.,
který mu poslal roku 881 útěšný list Pastoralis soUicitudinis tuae, ale na
Moravě už byla, zřejmě s podporou knížete Svatopluka, zavedena i liturgie latinská a Wiching se kojil nadějí, že po smrti Metodějově se stane
sám latinským arcibiskupem a slovanskou liturgii úplně vytlačí.
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Pán Ježíš řekl: »Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře,
zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek« (Jan 12,24), To platilo v
plné míře i v případe svatého Metoděje. Po jeho smrti. - zemřel na Velehrade
6. dubna 885 - bylo jeho dílo rozmetáno a jeho žáci surově vyhnáni ze země.
Za nějakých dvacet let pak podlehla i celá velkomoravská říše náporům mongolských Maďarů. Pšeničné zrno misijního díla Cyrilova a Metodějova umíralo hluboko v zemi. Avšak umíralo, aby přineslo mnohý užitek.
Jejich žáci se rozprchli do Chorvatska, do Bulharska a do Čech a začli
evangelisovat celý slovanský svět. Pronikli až ria Rus, do Kyjeva a i tam
rozšířili církev Boží. Bohužel, právě územím, na němž pracovali žáci
našich věrozvěstů, procházela hranice mezi vlivem Říma a Byzance a
schisma, které vzniklo mezi těmito dvěma patriarcháty, rozdělilo i křesťany, kteří se hlásí ke svatým Cyrilovi a Metodějovi jako k otcům své víry.
Svatý otec Jan Pavel II. prohlásil na sklonku roku 1980 oba soluňské
bratry za patrony Evropy a postavil je tak po bok svatému Benediktu, kterého za patrona Evropy prohlásil už jeho předchůdce Pavel VI. Proč patrony Evropy? Z jakých důvodů? Pochopit tyto důvody není jistě nesnadné, aspoň pro toho, kdo pojímá Evropu jako celek od Atlantiku až k Uralu, pro koho nekončí na Labi a Odře.
Svatí Cyril a Metoděj jsou přece věrozvěsty celého slovanského světa,
který zabírá velkou část Evropy a k němuž co do počtu patří dokonce
většina Evropanů. Hlavním důvodem je však bezpochyby jejich misyní
metoda. Jak jsem už řekl na počátku, zde nejde o kulturní kolonisaci, zde
jde o nejryzejší způsob inkulturace, O tom by se dalo samozřejmě mluvit
velmi dlouho, uvedu jen jeden přiklad nad jiné výmluvný, Jak nazývíyí
evropské národy první den v týdnu, den Páně, v němž si připomínáme
Kristovo vzkříšení? Germánské národy si ponechaly ještě jméno pohanské, den slunce, der Sonntag, Sunday. Románské národy nahradily tento
Dies Solls názvem křesťanským, Den Páně, Dies Dominica, Domenlca,
Dimanche. Rusové, k nimž přinesli evangelium žáci našich věrozvěstů,
šli ještě dál. U nich se neděle nazývá prostě »Vzkříšení«, voskresenie. A
to i dnes, v době tvrdého prosazování ateismu, chce-li nějaký aparátčík
vyslat své agenty, aby sledovali křesťany během jejich nedělní bohoslužby, musí jim říci, aby tam šli ve voskresenie, na vzkříšení, protože prostě
nemají jiný název pro neděli. A čtěte Dostojevského, abyste se přesvědčili, do jaké hloubky proniklo v ruské duši křesťanství ve svém nejčistším
kristologickém pojetí.
Svatí Cyril a Metoděj jsou však patrony Evropy i pro svůj význam ekumenický, pro svou snahu o jednotu. Přišli z Cařihradu, kde byl silnou
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osobností a později patriarchou Fotius, nijak zvlášť nakloněný Římu. Oni
však uznali, že Velká Morava byla »territoríum Sancti Petri«, dali se
potvrdit Římem, svatý Cyril umírá v Římě a svatý Metoděj byl v Římě
vysvěcen na biskupa. V době, kdy se Řím a Cařihrad začaly rozcházet,
staví soluňští bratři mezí Východem a Západem most, který by by! pravděpodobně zachránil jednotu křesťanstva, kdyby nebyl násilně zbořen.
Jejich žáci si však stále až do dneška uvědomují společnou přináležitost a
byl to právě Velehrad, kde se scházeli slovanští křesťané z Východu i Západu, aby si podali ruce a aby se společně snažili o jednotu na slavných
Unionistických kongresech, v nichž se snažilo pokračovat i toto opatství
svatého Prokopa, v němž se nacházíme. Unionismus, který předcházel
ekumenismu.
Zbývá však ještě otázka, proč Svatý otec postavil tyto bratry po bok
svatému Benediktu, který je patronem Evropy spolu s nimi. I na tuto
otázku není nesnadné odpovědět.
Jsou-li svatí Cyril a Metoděj apoštoly střední a východní Evropy, dá se
říci, že západní část Evropy byla z velké části zevangelisována žáky svatého Benedikta. Ne že by on evangelium do Evropy přinesl, to zde přece už
hlásali svatí apoštolově, přede všemi svatý Petr a svatý Pavel. Ale to, čemu říkáme evropská kultura, je nemyslitelné bez klášteru, které se hlásí k
tradici svatého Benedikta. On, nazývaný někdy posledním Římanem, se
narodil, jak víte, na sklonku pátého století, pravděpodobně roku 480 v
umbryské Norci, kde dnes jeho jméno připomíná převorství českých benediktinů, původně mnichů z pražských Emauz. Tento světec hlubokého
života modlitby, ale zároveň velké lidskosti a vyvážené moudrosti, dovedl svou regulä dát návod, podle něhož vyrostlo ke svatosti, ale i k plnému lidství a k bohaté kultuře západní mnišství, které ze svých klášterů
šířilo evangelium a zvláště život podle něho ze Subiaca a Montecassina
až po britské ostrovy a SkandinaviL A mniši, kteří vycházeli z těchto
dílen křesťanského lidství, se stávali učiteli a misionáři všech národů západní Evropy, počítajíc v to i naši vlast. Mýcení lesů, obdělávání orné půdy, ale i vzdělanost a kultura, to vše byly plody obětavé činnosti Benediktových synů, jejichž heslem bylo Ora et labora - »modli se a pracuj«. Bez
nich by Evropa neměla svou dnešní tvář, bez nich by ani nebyla mohla
vyvinout svůj vliv na jiné kontinenty, O tom snad není třeba zvláštních
důkazů, stačí se jen rozhlédnout kolem, neboť i půda, na které stojímeje
toho důkazem, protože našimi hostiteli jsou právě benediktini, kteří se i
zde mohou pochlubit bohatými plody na poli výchovy a kultury.
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V naší vlasti pak se tato dvojí tradice skloubila harmoničtěji než kdekoliv jinde. Symbolem tohoto sjednocení a vzájemného obohacení je
svatý Vojtěch, vychovaný ještě v tradici cyrilometodějské, ale zároveň
první syn svatého Benedikta z české krve, který založil v Břevnově první
benediktinský klášter v naší vlasti. Tato tradice pak pokračuje na Sázavě
pod svatým Prokopem, kde se opět pojí tradice slovanské liturgie se západním mnišstvím svatého Benedikta a tento po kus je pak obnoven v benediktinském opatství v Emauzích na Novém městě pražském, založeném Otcem vlasti, Karlem IV.
Ale to snad stačí, vlastně musí stačit, protože chtít popisovat dějiny
benediktinského mnišství by znamenalo psát dějiny celé Evropy,
Chci však zakončit myšlenkou Svatého otce Jana Pavla II., kterému
právě o tuto Evropu a její duchovní dědictví tolik jde. Náš starý kontinent
má v dějinách tak velký význam právě proto, že jeho kultura vyrostla z
křesťanství. Kultura celé Evropy, na Východě i na Západě. Co učil svatý
Pavel v Soluni, to opakoval i v Římě v souladu se svatým Petrem. V době
svatých Cyrila a Metoděje ani sama liturgie nebyla ještě odlišná do té
míry J a k je tomu dnes, nakonec i v jiných velkých metropolích měli liturgii vlastní, naph v Miláně ambrosiánskou, ve Španělsku rnozarabskou,
lze mluvit i o liturgii galikánské a keltské. Tato rozmanitost nijak neruší
jednotu, nýbrž spíše potvrzuje všeobecný, tedy katolický ráz naší církve.
Ta má totiž jen jeden základ, kterým je Kristus a jeho evangelium. Jelikož však jde o život, ten se projevuje všude podle vlastních zákonů Jinak
přece vyjádří svůj smutek Seveřan a jinak člověk žyící pod jižním sluncem, jinak Západan a jinak Výchoďan. V Evropě se zvláště liturgická tradice ustálila ve dvou formách, západní čili latinské a východní čilí byzantské. I tato dvojí tradice však vyrůstá ze společných kořenů a - abychom to řekli slovy Svatého otce - Evropa, chce-li přežít krizi, kterou
dnes prochází, se musí naučit dýchat oběma plícemi, západní i východní.
To mohou nejlépe pochopit a snad jsou i povoláni to nejvíce uskutečňovat právě naše národy, my, Češi, Slováci i Poláci, kteří J a k se vyjádřil Jan
Pavel II. v Compostelle, jsme latiníci uprostřed Slovanů a Slované
uprostřed latiníků. Proto se tak hrdě hlásíme k dědictví svatých Cyrila a
Metoděje, ale zároveň i k příkladu svatého Vojtěcha, který je dovedl spojit s tradicí svatého Benedikta, a k odkazu Karla IV., který ze stejných důvodů založil slovanské a přitom benediktinské Emauzy. Je-li naše stará
vlast srdcem Evropy, pak nemůže nepřijímat a nepředávat tuto krev, která přichází z jedné i druhé plíce, západní i východní, pak nemůže ani netoužit po plné jednotě J e j í ž nedostatek právě ji, toto srdce Evropy, svírá
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nejbolestněji. Nad Evropou se dnes kupí černé mraky. Ale nad nimi svítí
slunce a nikdo z nás neví, kdy je protrhne. Snad právě tento papež, Slovan mezi latiníky a latiník mezi Slovany, má od Boha úkol to společné
dědictví Evropy zachránit a oživit a dodat tak nový kyslík celé církvi a celému světu. Podporujme ho v tom svými modlitbami i celým svým životem. Máme v rukou cenné dědictví, dědictví svatých Cyrila a Metoděje,
které zavazuje. Toto dědictví našich otců zachovej nám, Pane!

JOSEF KOLÁČEK ( Ř í m )
KAMENÍ BUDE

Z dějin jesuitských

KŘIČET

redukcí v Latinské

Americe

Jesuitské redukce v teoretickém myšlení současníků
»Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, jemu úctu vzdával
a jemu sloužil, a tím spasil svou duši; ostatní věci na povrchu zemském
jsou stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly ve snaze o cíl, pro který je
stvořen, Z toho vyplývá, že jich má člověk užívat v té míře, v jaké mu pomáhají k jeho cíli a do té míry se musí od nich oprostit, v jaké mu k tomu
překážejí. Proto je nutno, abychom dosáhli vnitrní svobody vůči všem
stvořeným věcem, ve všem, co je ponecháno svobodě našeho volného
rozhodnutí a není jí zakázáno, tak abychom ze své strany nechtěli raději
zdraví než nemoci, bohatství než chudobu, čest než ponižování, dlouhý
život než krátký a stejně ve všem ostatním; přitom abychom toužili jedině
po tom a rozhodovali se jedině pro to, co nám víc napomáhá k cíli, pro
který jsme stvořeni.«
Cituji záměrně hned na začátku »východisko a základ« exercicií,
duchovních cvičení zakladatele Tovaryšstva Ježíšova (krátce jesuitů), svatého Ignáce z Loyoly. Uvedený text je nejen základem spirituality každého jesuity, nýbrž i principem jeho myšlení i jednání v těch nejkonkrétnějších věcech. Vidím v něm spolu s jinými texty, které brzo uvedu, klíč
k pochopení onoho více než 150-letého experimentu v srdci Jižní Ameriky, který je znám pod jménem jesuitský stát v Paraguay či jesuitské redukce kočovných Indiánů kmene Guaraní. Celé Tovaryšstvo vyrůstá z
exercicií. To není jen okřídlená kazatelská fráze. Každý člen řádu prodělává každý rok osmidenní exercicie. Řádové konstituce jsou jen praktickým
rozvedením exercičních pravd a zásad.
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Dalším důležitým rysem jesuitské spirituality, na který bych rád v
rámci tohoto tématu upozornil J e ignaciánský pohled na dějiny. Není to
nějaké abstraktní kritérium, nýbrž výzva ke konkrétní službě Kristu. Na
počátku druhého týdne exercicií klade svatý Ignác rozjímání o Kristově
království. Ukazuje v něm scénu světa ve světle víry: »Vidět Krista, našeho Pána, věčného krále a před ním celý veškerý svět; povolává všechny a
každého jednotlivě a říká: Má vůle je dobýt celého světa, přemoci všechny nepřátele a tak vejít do slávy svého Otce; proto, kdo chce jit se mnou,
musí snášet útrapy, aby tím, že mě následuje v utrpení, podílel se na
mém vítězství a slávě.«
Už v tomto rozjímání svatý Ignác naznačuje, že světové dění chápe jako boj. Daleko vyhraněněji vede každého exercitanta, a tím více každého
jesuitu k pochopení »válečné strategie či taktiky, která proniká oním universálním střetnutím dobra a zla (svatý Ignác je první existencialista; nezůstává u pojmů), staví proti sobě Krista a satana. Jejich taktiku pak formuluje s vojenskou úsečností. Taktika zla, satana, má tri stupně: nejprve
pokoušet lidi chtivostí bohatství, jak to činí u většiny, tak snadno dojdou
k marné světské cti (druhý stupeň) a pak k vypjaté pýše (třetí stupeň) - z
tohoto trojího stupně svádí ke všem ostatním neřestem. Proti tomu staví
Kristovu taktiku. »Uvažovat nad řečí, kterou má Kristus, náš Pán, ke
všem svým služebníkům a přátelům, které posílá na takovou výpravu:
doporučuje jim, aby hleděli pomáhat všem tím, že je povedou především
ke svrchované duchovní chudobě (nelpět na stvořených věcech, na majetku atd.), a bude-li to jeho božské velebnosti milé a bude-li šiji chtít vyvolit, tedy i ke skutečné chudobě; za druhé k touze po potupách a pohrdání, protože z nich vyvěrá pokora ... a z tohoto trojího stupně aby přiváděli lidi ke všem ostatním ctnostem.«
Kromě celé řady děl popularizačního charakteru dal jesuitský stát
Guaraní podnět k důležitým filosoflcko-politickýrn dílům, která se pokoušejí o výklad paraguayských redukcí, zvláště jejich avantgardního hospodářsko-společenského řádu s výraznými kolektivistickými rysy. V době osvícenství se tím zabývají jak Voltaire, tak Montesquieu, kteří přes
své proticírkevní myšlení hodnotí kladně tento jesuitský pokus o zavedení spravedlivého sociálního řádu. Jejích současník, opat Ludovico Antonio Muratori, vydává roku 1743 v Benátkách knihu li crístianesimo jeli ce nelle mission! de'padrí delia Compagnia di Gesů nel Paraguay. Je to
pokus vidět v »redukcích« obnovení prvokřesťanského společenství, v
němž vládnou ryzí, prosté mravy, kde se nikdo nepachtí za hromaděním
majetku. V údobí romantismu si všímá problematiky redukcí Chateau305

briancl, kterého inspiroval svým dílem katalánský jesuita a bývalý misionář v Paraguay, José Manuel Peramás, Ten se ve svém díle De vita et moribus XHI virorum paraguaycorum v kapitole De administratione guaraniíica comparate ad Rempublicam Platonis commentarius snaží dokazovat, že Platonovy politické názory {Republika, Zákony) našly ohlas ve
společenské a hospodářské struktuře jesuitských redukcí.
V této historicko-filosofické linii dokazuje německé historicko-filosoflcké bádání, že redukce byly reálným pokusem uvést v praxi jak Platonovy utopistické názory, tak renesanční představy Tomáše Mora a Tomáše
Campanelly, anebo aspoň vytvoření ideálního Božího království na zemi.
Tak historik a národohospodář Eberhard Gothein (1853-1923) ve svém
díle Lo stalo cristiano-sociale dei gesuiti nel Paraguay (Leipzig 1883)
konfrontuje jesuitské redukce s utopistickým Campanellovým Slunečním
městem. Dnes se jeho hypotesa považuje za nereálnou. Příliš mnoho dokumentů, memoriálů, nařízení místních úřadů a královských dekretů ji
vyvracejí, V perspektivě tohoto romantického výkladu vzniklo roku 1941
i sociální drama Rakušana Fritze Hochwäldera Der heilige Experiment V
našem století se opět vynořují pokusy vysvětlovat jesuitské redukce i z
marxistického hlediska. První nesmělý pokus učinil jeden ze zakladatelů
britské Labour party Robert Cunningham Graham, avšak lví podíl patří
»pokrokovému« švýcarskému opatovi Clovis Lugouovi dílem La Répubticfue communist-chrětienne des Guaranis (1610-1768) (Paris 1949). Zastává názor (vyslovený ostatně už De Moussym v polovině minulého století - Memoire historique stir ía decadence et la ruině de missions de Jesuits dans ie bassin de la Plata - Paris 1865, str, 12), že na počátku vládl
v redukcích absolutní komunismus, pak pod nátlakem španělského královského dvora prý od něho jesuité upustili. Převážná většina těchto teorií a výkladů, by( i zdánlivě přesvědčivých, míří vedle, protože nebere v
úvahu, že cílem Tovaryšstva Ježíšova v Paragauay in přimis bylo šíření
evangelia ad maiorem Dei gloriam a všechno ostatní včetně společenské
a hospodářské organizace bylo pouze prostředkem, který byl uskutečněn
a rozvyen,jen nakolik napomáhal k hlavnímu cíli: šíření víry v Krista.
Historické pozadí
14. září 1519 vydává Karel V. dekret, jenž začleňuje nové americké
kolonie do vlastnictví kastilské koruny. Kastilský král se tak stával pánem
Západních Indií, ostrovů a kontinentů, které už byly objeveny, i těch,
které teprve budou objeveny, protože mu byly darovány Svatou stolicí, kromě jiných spravedlivých nároků a práv. Apoštolské buiy určovaly hranice
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zájmu dvou tehdejších námořních velmocí, které kolonisovaly nově objevený světadíl; jak Portugalsku, tak kastilským králům byla udělena privilegia in partibus infideiium, požadující jen poctivé úsilí evangelisovat
tamní obyvatelstvo. Soudobé kroniky se shodují, když líčí, jak zároveň s
vojáky šli i misionáři a aspoň zpočátku i civilní úřady všemožně napomáhaly
šíření evangelia. Avšak zakrátko se zájmy rodící koloniální společnosti
střetly se snahami misionářů o lidské i náboženské povznesení domorodců. Potřeba laciných pracovních sil k obdělávání půdy vedla dobyvatele
k zavedení povinných prací (nucených), takže násilí a zvůle byly na
denním pořádku. Misionáři, františkáni a dominikáni, se zasazovali o to,
aby se zařazení domorodců do hospodářského systému dálo bez násilí a
krutostí. Už roku 1511 dominikán fra Antonio de Montesinos pranýřoval
v katedrále dnešního Santo Domingo otroctví, do něhož Španělé uvrhovali místní obyvatelstvo. L. Hanke {El despertar de la conciencia en America
v »Cuadernos Americanos«, México 1963, č. 4, str. 190) uvádí
tento úryvek z Montesinova kázání: »Řekněte mi, na základě kterého zákona či na základě jaké spravedlivé zásady chcete uvrhnout tyto Indiány
do otroctví. Ve jménu jaké autority jste rozpoutali odpornou válku proti
tomuto lidu, který pokojně žil ve své zemi?« Avšak kolonisátoři pokračovali ve svých praktikách. Tu řády (františkáni a dominikáni) zahájily akci
u španělského dvora, aby byly vydány předpisy, jak se má zacházet s
domorodci a k čemu nesmí být nuceni. Průkopníkem v tomto smyslu byl
fra Martin da Paz, docent university v Salamance, který roku 1512 zveřejnil v Burgosu jasné zásady proti zotročování Indiánů; i španělské zákony
musely aspoň zčásti brát ohled na tyto zásady.
Tento praktický konflikt mezi materiálními zájmy koloniální společnosti a duchovními a sociálně progresivními zájmy misionářů se přenesl
i na teologické pole; vyvolal právně-teologický spor, který se protáhl až
hluboko do 16. století se svými ohlasy v následujícím a měl značný vliv
na evropské politické myšlení. Oč tu šlo? Prvním sporným bodem byla
lidská přirozenost domorodců (natura humana - úplná pochoutka pro Filosoficko-právní distinkci!), dále jejich intelektuální schopnosti a z toho
vyplývající důsledek: jaký je vhodný a spravedlivý postup při jednání (zacházení!) s domorodci vzhledem k jejich osobnosti. Tu šlo kolonisátorům
o obhájení názoru, že obyvatelé objevených zemí nejsou v plném slova smyslu lidé, a to by jim dávalo podle tehdejších představ volnou ruku
nutit je k bezplatné pracovní povinnosti. Naráželi však na zásadu formulovanou už Řehořem Velikým (F. Pipper, The Christian Church and
Slavery in the Middle Ages, v »American Historical Review« 1909, č. 4,
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str, 675-695), že křesíanům není dovoleno uvrhovat do otroctví jiné křesťany. Misionáři, kteří přicházeli zároveň s dobyvateli, udělovali křest tomu, kdo o něj požádal; tím se domorodci stávali svobodnými občany i
podle španělského zákona. Šíření evangelia, úspěchy misionářů tak
ohrožovaly ziskuchtivé záměry dobyvatelů, kteří viděli v otrokářství nejrychlejší cestu ke zbohatnutí. Tím lze vysvětlit úpornou snahu o všemožné právnické, filosofické a antropologické kličky, jen aby mohli domorodcům upřít plná lidská práva. V roce 1537 papež Pavel III. vydává několik bul, které vyvracely mylné názory o obyvatelích objeveného světadílu a že nelze pochybovat o jejich lidské přirozenosti, proto i křest, který
přijali J e platný a jakékoliv špatné zacházení je hříchem proti Božímu zákonu. Jak tvrdošíjně se držely ony teorie, svědčí církevní synod, který byl
svolán roku 1638 do La Paz v tehdejším Horním Peru (dnes Bolivie), který musel projednávat znovu tuto vexata quaestio o lidské přirozenosti
Indiánů.
Už při druhé výpravě Kryštofa Kolumba (1493-1495) byla zavedena
královská daň, kterou měli obyvatelé Karibských ostrovů platit ve zlatě a
bavlnou nebojí nahradit prací na polích nebo v dolech jednotlivých conquistadorů, kterým je přidělil vicekrál. V roce 1500 přijel do španělských
kolonii vlsltador real" královský inspektor Francisco de Bobadilla, který
vyhlásil jasnou normu, že pouze kastilský král má právo na daň od domorodců anebo v náhradu práci na polích nebo v dolech. Toto právo dávalo kastilskému králi titul Encornendero Mayor. Ovšem podle tehdejších
právních názorů pán nějaké oblasti měl feudální práva nad tamními obyvateli. To potvrzuje i soupis z roku 1607 v Tucumánu, který označuje
majitele encomenderos jako vecinos feudatarios (S. Zavala, De encomiendas y propríedad territorial en algunas regio nes de la America Espa ň o la,
México 1940). Pro encomiendy soukromníků bylo stanoveno: svobodná
pracovní smlouva mezi kolonisátorem a domorodci, kteří měli
za svou práci dostávat přiměřený plat. Organisační směrnice královského
dvora doporučovaly úsilí »usadit« (reducir) kočovné Indiány v příslušných střediscích, reducáones, za vedení španělského úředníka a kaplana.
Burgoské zákony - vydané 27. prosince 1512 - měly vnést pořádek do
šířící se zvůle koloniální společnosti. Jejich podkladem byly právní teorie
dvorního právníka Juana Lopez de Palacios Rubios a byly zmírněny
právně-teologickými argumenty, jež vypracoval fra Martin de Paz. Burgoské zákony vycházejí ze dvou předpokladů: Španělé mají vyšší intelektuální i mravní úroveň. Indiáni jsou od přirozenosti naivní a líní, a proto
od přirozenosti i dějinným vývojem určeni sloužit Evropanům. Na základě
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těchto zákonů měli povinnost 9 měsíců pracovat pro španělskou korunu,
tri měsíce pro sebe anebo za mzdu pro soukromé kolonisátory. Mírnější
normy byly stanoveny pro ty, kdo se rychleji civilisovali a projevovali
zřejmý pokrok v křesťanském životě. Král byl ovšem zavázán conquistadorům za jejich služby; platil je tím, že jim přenechával za určitý poplatek
poddanskou daň, kterou mu byli povinni odvádět Indiáni. Tak se ve skutečnosti dostala pod pravomoc encomenderos většina Indiánů. (Zákon
velmi podrobně mluví o jejich povinnostech vůči poddaným!)
Roku 1513 byl zveřejněn traktát Requirimiento (autor pravděpodobně
Palacios Rubios), který měl ospravedlnit výboje a zotročení domorodců.
Vyhlašoval svrchovanost kastilské koruny nad objevenou Amerikou a vyzýval Indiány, aby se pokojně podrobili a přyali evangelium. Traktát měl
být přeložen do místních jazyků a sloužit conquistadorůmyeltLO podklad k
jednání s obyvatelstvem nově objevených zemí. Jestliže přijali, byli prohlášeni za poddané kastilské koruny a začleněni do koloniálního systému. Jestliže odmítli, pak - podle této teorie - byl dán předpoklad pro
»spravedlivou válku«. Spanělé tak měli právní krytí zabíjet rebely a zbylé
přemožené uvrhnout do otroctví. Pochopitelně to byl vítr do plachet zvůli
conquistadorů. Už 17. listopadu 1526 musí vydávat Karel V. přísné směrnice o správném užívání »traktátu«, Systém encomiend se už od svých
počátků zvrhal v úplné otroctví. Španělské zákony byly zřídkakdy
dodržovány. Karel V. sice vícekrát odsoudil tuto »otrockou« formu encomiend pod dojmem dokumentu, který mu předložil v roce 1542 fra Bartolome Las Casas {Brevisima Relacion de la Destruyáon de los In cl los);
dokonce novými zákony 20. září 1542 zrušil instituci encomiend, ale pro
nezvykle prudkou reakci kolonisátorů postupně rušil platnost zákonů týkajících se encomiend (1546). Zůstalo jen ustanovení, že encomienda může zůstat ve vlastnictví »uživatelů« (conquisíadorů) jen po dvě generace.
Koloniální úřady nedokázaly prosadit uplatňování zákonů, které zůstaly
mrtvou literou. Zprávy o hrubém zacházení s domorodci docházely na
královský dvůr od řádových misionářů a od několika lepších správních
úředníků. Jejich otřesnost vyvolala diskuse mezi právníky a mezi teology
na universitách, zda Španělsko má nárok na vojenský výboj a kolon isaci
Ameriky, když to vedlo k tak bezohledným krutostem.
Karel V. stanovil, aby se 16, dubna 1550 konal královský soud; 10 královských soudců mělo vyslechnout zástupce obou protichůdných myšlenkových proudů a definitivně rozhodnout, zda Španělsko má nárok na
vojenský výboj v Americe a jak se má postupovat vůči domorodcům. Zastánci práv Španělska na výboj a kolonisaci Ameriky byli převážně laičtí
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právníci. Své teze postavili na názoru formulovaném v XHL století kardinálem Enrikem ze Suzy, ostijským arcibiskupem, v díle Summa Aurea:
Ježíš Kristus i jako člověk dostal od věčného Otce veškerou moc nad celým světem, a to jak duchovní, tak světskou. Kristus pak předal tuto moc
Petrovi a jeho nástupcům. Pod jejích moc spadali tedy věřící i nevěřící.
Papež je tedy jediný oprávněn svěřit tuto moc světským panovníkům; v
tomto případě kastiískému králi. Protivníci těchto názorů se rekrutovali z
okruhu university v Salamance. Jejich duchovní hlavou byl dominikán
fra Francisco de Vitoria, O jeho názorech se zmíníme trochu siřeji, protože měly rozhodující vliv na vývoj evropského politického myšlení a
moderního mezinárodního práva: Papež má bezesporu svrchovanou
moc v duchovních záležitostech, má povinnost působit na rozhodnutí panovníků, která by mohla ohrozit život víry, avšak nemá žádnou pravomoc zasahovat do čistě světských problémů. Zastánce opačného názoru
označuje za nízké pochlebovače Svatého stolce, kteří mu jen škodí. Nevěřící mají občanská i politická práva, která musí všichni respektovat a
především křesťané. A proto papežské buly, o které se opírají laičtí
právníci, nemají žádnou cenu, proto je Španělsko na omylu. Ani papež,
ani král nemají žádnou pravomoc nad domorodým obyvatelstvem, které
není povinno přijmout nadvládu španělského krále či přijmout křesťanskou víru (S. Zavala; Las insíituciones jurídicas
přináší nejdůležitější
teze fra Vitoria o tomto problému).
Právnické klání ve Valladolidu mělo dvě zasedání, srpen - září 1550 a
duben - květen 1551. V té době byl fra Vitoria už mrtev. Hlavními protivníky byli dvorní historik Juan Gilés de Sepúlveda (zastánce preventivní války proti Indiánům," 1537: Demoeraíes alter; sive de iustis belli
causis apud Indios; 155(Ö další traktát: Apologia pro libro de iustis belli
causis) a dominikán fra Bartolomé Las Casas, který byl roku 1543 jmenován biskupem v Chiapas v Guatemale (nynějším Mexiku).
Las Casas patřil k oné vlně španělských kolonisátorů, kteří se hrnuli
do objeveného světadílu, aby zbohatli. I když se stal knězem, srovnal se
svým svědomím, když mu bylo přiděleno území Indiánů, kteří pak byli
jeho lacinými pracovními silami. Vypracoval se vbrzku na úspěšného
podnikatele. V roce 1514 jím otřáslo kázání fra Antonia de Monterinos:
výčitky svědomí se ještě zostřily, když mu dominikánský misionář
odepřel rozhřešení kvůli křivdám spáchaným na Indiánech. Dochází k radikálnímu zvratu, vnitřní konversi. Prodá všechen svůj majetek, na svatodušní svátky vyplatil kubánskému guvernérovi Diego Velázquezovi Indiány a osvobodil je. Stává se pak ohnivým obráncem Indiánů. 1515 se
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vrací do Španělska, aby se za ně přimlouval u krále Ferdinanda Katolického a později u jeho nástupce Karla V. 16. září 1516 Francisco Ximenez de Cisneros ho jmenoval »prokurátorem Indiánů«. V těch letech vypracoval Las Casas hospodářskou teorii »náhrady«. Vychází z názorů svatého Tomáše Akvinského. Tvrdl, že spravedlnost vůči Indiánům vyžaduje, aby španělská koruna investovala ve prospěch domorodého obyvatelstva ty peníze (almužny), které dávali kající se kolonisátoři, když chtěli
ve svaté zpovědi dosáhnout rozhřešení za své přečiny. 1523 vstupuje Las
Casas do řádu dominikánů. Dosáhl zmírnění Burgoských zákonů ve prospěch Indiánů a po svém jmenování biskupem se stal obávaným žalobcem encomenderos. V jeho diecézi nedostali rozhřešení ve svaté zpovědi,
jestliže nezachovávali do puntíku zákony na ochranu Indiánů. 1547 se
musil ospravedlnit na královském dvoře proti nařčením kolonisátorů, že
organizuje Indiány ke vzpouře (organizoval redukce, spravované výhradně řehoiníky a Indiány - první pokusy). V roce 1550 je Las Casas, právem označený za apoštola Indiánů, ve Valladolidu hlavním protivníkem
dvorních právníků. První obhajoba Indiánů, kterou přednesl Las Casas,
trvala 5 dní. Nejprve napadl a vyvrátil Aristotelovy antropologické názory, které jeho protivníci brali jako axiómata: »Pro mne je Aristoteles pohan, který hoří v pekle, a tedy jeho teorie, má-li se jich užívat, nesmějí
být v rozporu s křesťanskou morálkou a pravdami. Církevní Otcové tvrdí
- jak je také zřejmé z Písma svatého - že Bůh stvořil všechny lidi svobodnými a sobě rovnými. A tedy jak mohl dobrý a spravedlivý Bůh dovolit,
aby se rodili lidé od přirozenosti otroci? Jak mohl Sepúlveda tvrdit, že Indiáni - které ostatně ani neviděl - jsou onen druh barbarů, o němž mluví
Aristoteles, jací si mluvící živočichové, pololidé a poloopice ... nesoucí už
v mateřském lůně znamení, že jsou otroci.« Las Casas zastávat názor, že
každý národ, i ten nejzaostalejší, je schopen dosáhnout vyšší civilizační
úrovně, že »barbarství«, na které se tak hojně poukazuje, je pouze přechodný jev, ovlivněný dějinným vývojem, prostředím, že to není podstatný a stálý charakterový rys oněch národů. Velmi mnoho času věnoval důkazům o nadání Indiánů, řemeslných schopnostech, kulturní úrovni jednotlivých kmenů (z agave maguey vyráběli 40 produktů; hodináři!) Jejich
smysl pro osobní i politickou svobodu má být respektován a rozvíjen; výchovou a styky »s dobrými lidmi« lze jim pomáhat k vyšší civilizační
úrovni, proto byl proti kolonisační praxi »segregace«. Povinností Španělů
tedy je jednat s Indiány jako se svobodnými lidmi, podporovat jejich společenský rozvoj a to je také cesta, která otevírá jejich srdce, aby přijali Krista. Proto španělské výboje v nově objeveném světadílu lze ospravedlnit
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jedině tímto mravním a společenským růstem domorodců. Jinak je nutno celou koloniální politiku revidovat. Po dvou dvouměsíčních zasedáních diskuse uvízla na mělcine právních a filosofických »distinkcí«.
Královští soudcové (10) prohlásili, že si musí ujasnit pojmy a nevynesli
rozsudek. Obě strany se cítily vítězi. Přesto tato diskuse měla vliv na
předpisy a zákony Filipa II., takže už třeba dobytí Filipín (1570) nebylo
tak krvavé. Zákony ze 13. července 1573 zdůrazňují pokojný charakter výbojů a osobní práva domorodců. I když »Valladolid« neměl bezprostřední úspěch, přesto zásady, že všichni lidé mají stejná práva i povinnosti, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní, že lidská osobnost
zasluhuje úctu a že všechny lidi spojuje svazek bratrství, to všechno inspirovalo politiky i filosofy, intelektuály i prosté lidi, kteří bojovali o
dodržování základních lidských práv, jež našly tak skvělou formulaci ve
Všeobecné deklaraci lidských práv OSN i v dekretech II. Vatikánského
koncilu.
Osud jesuitských redukcí
La Virgen del Rosario, Cocapata, v diecési Cochabamba, Bolivie. Tyto souřadnice určují misijní území našeho moravského misionáře otce
Josefa Fasory z Brna. Je srpen 1984. Po návratu z třínedělní apoštolské
cesty přes zasněžené hory i tropické lesy, na koni, pěšky i terénním autem, líčí své dojmy: »Pan farář z Cobendy (vikariát Reyes, tj. Svatých tří
králů) má radost ze svých farníků, ale nemohl popřít, že Indiáni z kmene
Trinitářů (Nejsvětější Trojice) mají ještě lepší školu od Otců jesuitů z
doby indiánských redukcí. Už za vlády španělských králů, pod vlivem
chamtivosti a závisti nových kolonů (maně se vtírá příměr k egyptským
kobylkám), byly zrušeny jesuitské redukce, ale ani po staletích nezmizelo
jejich požehnání. Celý svět dnes hledá formule jak řešit společenské problémy, ale já nenašel lepší a humánnější uspořádání společnosti, než je
dodnes u Trinitářů (kmen Nejsvětější Trojice, který hrdě nosí jméno stejnojmenné redukce) vychovaných kdysi bez žalářů, bez vojska, skupinami
misionářů řeholniků, kteří stáli spíše v pozadí řízení redukce. Indiáni měli své vlastní zvolené představitele.
Trinitáři žijí se svými rodinami na způsob benediktinských mnichů.
Ať při práci, na lovu nebo cestou pralesem třikrát denně se společně
modlí a dodnes zpivši své latinské zpěvy. Je nesnadné mezi nimi vychovat kněžské či řeholní povolání, vyžadující trvalé, celoživotní rozhodnutí,
ale jsou to praví křesťané a lidé čistého srdce ... šťastní lidé, kteří s otevřeným srdcem přijali výchovu církve a měli k ní důvěru. Mosenetové a Tri312

nitáii lnou ke svému faráři a vidí v něm jedinou záštitu, a právem. Náš
Pán dokáže dělat divy skrze svou církev ...«
A toto svědectví našeho misionáře, v y v ě r a j í c í z jeho vlastní zkušenosti, není ojedinělé. Rok co rok vznikají nová vědecká díla, zabývající se
oním údivným jevem jesuitských redukcí. Minulý rok byl natočen i velkofilm Mission* v němž otcové Tovaryšstva Ježíšova ztělesňují některé
světlé stránky kolonisace Jižní Ameriky vedle záplavy obžalob. Zde se
chci zaměřit pouze na přínos české provincie Tovaryšstva Ježíšova k
hrdinské epopeji šíření radostné zvěsti mezi Indiány,
Území, na kterém působili, se říkalo Státy Laplatské (podle řeky Rio
la Plata); zahrnovaly dnešní Paraguay, velkou část Uruguaye, Bolivie a
Argentiny. Jejich rozloha byla téměř 3 miliony km2. Toto území patřilo
až do roku 1776 k místokrálovství Peru a byla tedy kolonií španělské koruny. První katoličtí misionáři tam pronikli jak z Peru, tak z Brazílie. Biskup z Tucumánu Francisco de Vittoria shledal při svém nástupu do diecése roku 1581, že z jeho knězi nikdo nezná řeč Indiánů. Obrátil se tedy
na jesuity, kteří měli už zkušené misionáře ovládžyicí mnoho indiánských
řečí. A tak přišli z Limy první tři misionáři roku 1585 do Santiago del
Estero. Zásluhu o vyslání 5 jesuitských misionářů z Brazílie má blahoslavený Josef Anchieta S. J. (1533-1597); ti začali působit v Cordobě. V roce
1590 přichází do Asunciónu, kde je sídlo biskupství, P. Jan Fonte S. J.
Spolu se svými druhy rozvíjí neuvěřitelnou evangelisační činnost v
jižním Paraguay a zároveň zakládá kolej na výchovu mládeže přímo v
městě.
Uvědomíme-li si, že ani ne po dvaceti letech od příchodu prvních jesuitských misionářů na La Platské území už mohla být roku 1606 zřízena
řádová provincie, pak se začínají z hlubin historie vynořovat obrysy mimořádné události. Archivní materiály nám uvádějí neobvyklý příliv misionářů ze Španělska i ostatních evropských zemí, ovšem neříkají, kolik
obětí, velkodušnosti, modliteb, námah, kolik píle naučit se indiánským
jazykům, kolik trpělivosti sžít se s mentalitou divochů, kolik rozhovorů
za nepředstavitelných okolností, kolik kázání, bdění a strádání stojí za
tímto suchým historickým údajem.
Roku 1610 zakládají jesuitští misionáři P. Simon Mascetta a P. Josef
Cataldino první redukce, a to Loreto a San Ignacio. Termín redukce pochází od latinského slova reducere (= přivésti zpět); v našem případě přivést Indiány k tomu, aby zanechali kočovného způsobu života a usídlili
se ve stálých, obcích. Misionáři je naučili obdělávat půdu, chovat dobytek
i mnohým řemeslům, vystavěli pro ně pevné domy. Záležitosti obce řídil
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obyčejně nejschopnější kazik (náčelník kmene), pouze v mravních a náboženských věcech byl nejvyšší autoritou misionář.
Tento způsob šíření evangelia zaznamenal nebývalý rozkvět. V následujících letech založil P. Roque Gonzalez v Uruguay redukce Neposkvrněného Početí, svatého Mikuláše, Svatých tří králů, svatého Františka
Xaverského, Očišťování Panny Marie a Nanebevzetí Matky Boží. Že to
nebyla žádná idyla, svědčí tři první mučedníci těchto redukcí- Roku 1628
byli v nově zřízené redukci Všech svatých umučeni P. Roque Gonzalez,
P. Juan del Castillo a P. AJonso Rodriquez. Redukce nebyly ohrožovány jen přepady ioupežívých Indiánů, nýbrž daleko víc vpády nelidských
portugalských kolonu Mameluků, kteří některé z těchto osad vyplenili a
spálili. Nemenší hrozbou však byla i chamtivost španělských koloniálních úředníků, jimž bylo trnem v oku rostoucí bohatství dobře řízených a hospodářsky prosperujících redukcí.
V roce 1632 bylo v Paraně a Uruguay 21 redukcí a žilo v nich přes
13.000 Indiánů křesťanů. Na vrcholu svého rozkvětu v roce 1710 měla
paraguayská provincie Paracuaňa 249 řeholníků, kteří se starali o
121.150 inidiánských křesťanů v 16 redukcích v Paraně, 15 redukcích v
Uruguay, vyučovali na universitě v Cordobě, v 12 kolejích, křesťanům,
kteří toužili po dokonalosti, dávali duchovní cvičení ve třech exercičních
domech, pro své kandidáty zřídili noviciát a vedli také kněžský seminář.
Už v roce 1609 vymohli jesuité od španělského krále dekret na ochranu domorodých Indiánů před chamtivostí a ziskuchtivostí španělských
kolonisátorů. Dlouholetá výchovná a evangelisační práce misionářů přinášela brzo své plody. Lidská mravní i kulturní úroveň domorodých Indiánů se zvyšovala, obyvatelé redukcí byli nezávislí hospodářsky na kolonisátorech, a tak se také nestávali snadnou kořistí jejich zotročujících
choutek. Při přepadech evropských otrokářů se dokázali bránit i se zbraní
v ruce, naučili se zacházet, a to výborně, se střelnými zbraněmi. Roku
1642 při jednom přepadu redukcí odvlekli otrokáři 2.000 jejich soukmenovců, avšak spojené síly redukcí je dokázaly porazit a zajaté osvobodit.
Po druhé porážce otrokářů pak zasáhl peruánský vicekrál a zakázal tyto
otrokářské výpravy na Laplatská území.
Co nemohli kolonisátoři dosáhnout zbraněmi a násilím na místě, o to
se snažili očerňováním, pomluvami a falšováním dokumentů v rámci
různých udání přímo na španělském dvoře. Po důkladném šetření král
Filip V. v roce 1743 ve své Cedufa Real Grande plně ospravedlňuje práci
Tovaryšstva Ježíšova v redukcích, avšak přesto se na paraguayskou provincii valí ničivá lavina zloby a záští.
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První jiskrou tohoto ničivého díla byla smlouva o úpravě hranic, kterou dne 13. ledna 1750 uzavřel španělský a portugalský král. Podle ní
provincie Nova Colonia (asi dnešní Uruguay) měla být vyměněna za
sedm redukcí u horního toku řeky Uruguay. Portugalci se zhlédli v úrodné a dobře obdělané půdě redukcí, v nichž žilo přes 20.000 Indiánů, Po
uzavření smlouvy se měli Indiáni přesídlit na španělské území západně
od řeky Uruguay a začínat prakticky znova s mýcením pralesa a obděláváním půdy.
Škodlivost, ba nesmyslnost tohoto plánu nahlížel jak vicekrál, tak guvernéři přilehlých španělských území. Protestovali u královského dvora v
Madridu, k protestu se přidali biskupové, ale král trval na provedení
smlouvy. Jesuitští misionáři se snažili přesvědčit Indiány, aby s nimi
přesídlili na nově vykázané území, avšak vojensky radikální a v mnohém krátkozraký a necitelný postup královských komisařů vehnal Indiány do vzpoury, jež vyústila v letech 1754-1756 do otevřené války, zvané
»Válka sedmi misií«. Při přepadech otrokářů táhli do boje jesuitští misionáři spolu s Indiány a ti je dokázali porážet a vyrvat jim zajaté soukmenovce. Této válce chtěli zabránit, avšak jejich slova a důvody byly pro jejich indiánské bratry nepřesvědčivé.
Spojená španělská a portugalská vojska nakonec krvavě zlomila odpor
Indiánů. V roce 1759 došla španělská královská vyšetřovací komise k závěru, že otcové Tovaryšstva byli loyální, že se nepodíleli na vzpouře,
avšak portugalský ministr markýz Sebastian de Pom bal, svobodný zednář
a zapřísáhlý nepřítel Tovaryšstva Ježíšova, využil tuto indiánskou válku
ve svém propagandistickém tažení proti řádu. Jako v obdobných případech, i zde se pracovalo s podvrhy jako byla legenda o králi Mikuláši z
Paraguaye, se zfalšovanými dokumenty, ano i s falešnými mincemi »jesuitského království«. V roce 1760 dosáhl markýz de Pombal, že byli
všichni jesuité vypovězeni z Portugalska, o šest let později došlo k
vypovězení členů Tovaryšstva Ježíšova ze Španělska a v následujících letech
ze všech kolonií. 22. července 1768 byli všichni jesuitští misionáři v Laplatských státech zatčeni a odesláni do evropských vězení. Redukce převzali španělští úředníci s koloniální mentalitou a ziskuchtivostí a tak se není co divit,
že během krátké doby většina Indiánů zmizela opět v pralesích.
Jesuitští misionáři ze zemí koruny svatováclavské
Hugo Storni S.J. v Catalogo de los Jesuitas de la Provincia dei Paraguay (1585-1768) uvádí 32 členů české provincie řádové, kteří působili
v této misijní oblasti. Pro srovnání je dobré uvést 26 členů rakouské
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provincie a 38 německé. Vsimneme-lí si dat jejich příchodu do Laplatských států, neujde nám, že tam začínají přicházet teprve asi osmdesát let
po prvních jesuitských misionářích. Vysvětlení je prosté. Zpočátku mohli
na tomto území působit jen misionáři, kteří byli španělskými poddanými. Rostoucí nároky misií a nebývalý růst obrácených Indiánů vyžadoval
velký příliv nových sil. Proto Indická královská rada, jakési španělské královské ministerstvo kolonií, povolilo přístup poddaným Habsburského
královského domu. Generální představený Tovaryšstva Pavel Oliva sděloval 29. listopadu 1664 středoevropským provinciím, že »Indická rada
Jeho Výsosti zrušila dřívější ustanovení, takže do indických misií mohou
být připuštěni í řeholníci z cizích zemí ... Toto dovolení se vztahuje na
všechny členy rakouské, české, vlámsko-belgické, galsko-belgické provincie, jakož i na onu část hornoněmecké provincie, jež stojí pod vládou
innsbruckých arcivévodů« (A. Huonder, Deutsche Jesuitenmissionäre
des 17. und 18. Jahrhunderts).
O velkodušnosti tehdejších členů české provincie Tovaryšstva Ježíšova svědčí nejen 160 misionářů, kteří působili jak v obou Amerikách, tak
v Oceánii, na Filipínách, v Číně a Indii, nýbrž i ti, kteří posílali prosebné
žádosti generálnímu představenému, aby je vyvolil pro práci v misiích. V
archivu AI Gesu v Římě, tehdejší sídlo generálního představeného Tovaryšstva, byly tyto dopisy shromážděny do 25 svazků, a právě 25. svazek
uchovává 500 dopisů od 240 českých jesuitů. Jednotlivé dopisy jsou i ve
svazcích vedlejších provincií, rakouské a německé, neboť česká provincie
vznikla až roku 1623. Tak lze nalézt 3 prosebné žádosti vůbec prvního
českého jesuity P. Václava Kinvitzera z let 1614-1616 ve svazku 23.
Avšak těchto 500 dopisů českých jesuitů toužících po misiích nedává
úplný přehled o tehdejším misyním duchu, jaký vládl v provincii. Mnoho
jejich dopisů se zřejmě nezachovalo, jak dokazuje fakt, že více než sto
misionářů nentydeme mezi žadateli.
V tehdejší latinské řádové terminologii byli nazýváni Indipetae (ti,
kteří jdou do Indie). Skvělé svědectví jejich apoštolskému duchu vydávají
důvody, o které opírají svou žádost. Tak Adam Gilg píše ve svém dopise
z Krumlova 7, října 1679: »Jsem z těch národů, kde je drsnější podnebí a
které Otec národů svatý František Xaverský, totiž Němce a Belgičany,
považoval za nejvhodnější k obrácení Indů.« Jindřich Kordule poukazuje
v úchvatné analogii na svého křestního patrona: »Kéž to Vaší otcovské
důstojnosti vnukne Duch svatý! Kéž Vás k tomu pohnou ctihodní otcové
svaté paměti: Henry (tu z Tomáše udělal Jindřicha) Gamet, Henry Morse, Henry Walpole! Jako tito Jindřichové byli posláni do Anglie a tam
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zemřeli: tak i já, Jindřich, kéž jsem poslán do Indie a kéž tam položím život za Krista v Japonsku. Jak bych byl šťasten, kdybych toho dosáhl a mé
přání bylo potvrzeno!« Takovou touhu po svědectví krve pro Krista vyjadřují ještě další. Jen dvěma však byla dána ta milost, že dosáhli mučednické smrti pro Krista v misiích, a to P. Augustin Strobach z Jihlavy a
P. Jindřich Richter z Prostějova.
Mezi těmi, kterým nebyla splněna jej ich apoštolská touha po misiích,
nacházíme slavná jména: P. Bartoloměj Christelius, pozdější plodný spisovatel a provinciál, žádal šestkrát o poslání do misií. První list je datován
10. července 1649 v Praze a poslední 18. května 1655 také v Praze, mezitím jsou čtyři datovány ve Vratislavi. P. Emmanuel de Boye, pozdější
životopisec obou mučedníků misionářů z české provincie žádal sedmkrát, ale jeho misijním územím zůstalo Brno, Telč a Praha, odkud marně
žádá o poslání do Indií. 20. ledna 1693 je v Olomouci datována žádost o
vyslání do misií tehdy už známého profesora logiky a matematiky Františka Retze, pozdějšího provinciála, který byl roku 1730 zvolen generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova.
Následující přehledný seznam nám každým jménem prozrazuje, jaké
to byly rodiny křesťanů, z nichž vyrůstala tato misijní povolání, a jaká
atmosféra živé víry vládla v městech, vesnicích a krajích, kde se narodili.
Do misií mezi Indiány v paraguayské provincii odešli:
1678 Václav Christman z Prahy (= narozen v Praze).
1687 Jiří Ignác Burger z Vyškova.
1688 Jindřich Kordule z Běstviny, Ondřej Suppet z Ratiboře (Slezsko).
1689 Jan John z Jaroměric, Jan Kraus z Plzně, Jan Neumann z Vídně.
1698 Alois Peschke z Kladska.
1723 František Štertzt z Žatce.
1724 Jan Oppitz z Prahy.
1733 Leopold Gärtner z Jihlavy.
1734 František Prockwedl z Litoměřic, Jan Josef Mesner z Ústí nad Labem, Adolf ze Skály z Gross-Kunzendorfu (Slezsko) a Karel Tux z
Peterswaldu (Slezsko).
1739 Matouš Bugent z Bleisswaldu.
1741 Antonín Geisler z Chrastavý.
1744 Josef Jeník z Brna, Antonín Mayr z Lauchheimu (Baden-Württenberg), Justin Büttner z Bertelsdorfu (Slezsko), který však zemřel na
moři při plavbě do Paraguay,
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1748 Florian Paucke z Wintzingen (Slezsko), Tadeáš Enís (také Henis) z
Čekaníc, Josef Fleischhauer z Olomouce, Ignác Fritz z Olomouce,
Jan Gilge z Hlubčíc, Jan Köhler z České Kamenice a Josef linger z
Schönbachu u Chebu.
1749 Josef Klein z Kladska, Jan Küntzel z Löwenbergu (Slezsko).
1753 Norbert Žulák z Jihlavy.
1754 Josef Fischer z Prahy, Antonín Sterkianowski z Velkého Meziříčí.
1764 Pavel Karrer z Weldenu (Bavorsko).
Na vrcholu rozkvětu kolem roku 1750 působilo v paraguayské provincii 303 jesuitů, z nich bylo 208 knězi. Kromě devíti kolejí J e d n é university, noviciátu, semináře, dvou residencí a 21 stanic pečovala o 4 velké indiánské misie, a to Chiquitos (částečně v dnešní Bolivii), v níž žilo v době
zrušení redukcí v roce 1767 přes 20.000 křesťanských Indiánů, dále Guaraní na březích řeky Paraná a Uruguay (z velké části v dnešní
Brazilii, stát Rio Grande de] Sul (roku 1767 žilo v 30 redukcích přes
70.000 křesťanských Indiánů); třetí byla Chaco na pravém břehu Paraná
mezi městy Corrientes a Santa Fé, jež měla v roce 1767 v 15 redukcích
asi 10.000 Indiánů; a čtvrtá misie byJa v Pampas v severní Patagonii a redukce Nuestra Seňora de Pilař,
V roce zrušení redukcí 1767 napočítali španělští královští komisaři
113,716 křesťanských Indiánů. V letech 1610-1767 pokřtili misionáři Tovaryšstva Ježíšova kolem 700.000 Indiánů (A. Huonder, Deutsche Jesuitenmisionáře
str. 139).
U počátků kultury Jižní Ameriky nové doby nacházíme tolik jmen
misionářů, že nelze popírat jejich zásadní význam. Náš prostějovský
mučedník P. Jindřich Richter S J . během svých misijních cest na horním
toku řeky Ucayale zhotovil s udivující přesností její mapu, ale i celé přilehlé oblasti. Další velký jesuita, cestovatel, matematik a astronom P, Samuel Fritz pak použil ve svých pracích na zmapování celého povodí
Amazonky, v němž pak pokračoval další jesuita české provincie Tadeáš
Haenke z Kreibitz. Jejich dílo pak dokončil světoznámý cestovatel a badatel Alexander von Humboldt
Dějepis jednotlivých zemí, ale i jejich národopis vděčí těmto prvním
učeným misionářům za první zprávy, a to jak v četných dopisech, jež přinášejí nepřeberné množství etnografického materiálu, tak později v
celých dílech. Jako kronikář »války sedmi misií« vyniká Tadeáš Henis z
Čekanic. Jeho Diario historko de la Rebel ion y Guerra de los Pueblos
Guaranis situados en la Costa Oriental del Rio Uruquay dei Ano 1754 je
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nezbytným pramenem pro dějepisné studium poměrů v Laplatských státech za portugalské expanse. Z později citovaných úryvků z dopisů a pamětí P. Floriána Pauckeho budeme moci ocenit věrnost a důkladnost
těchto údajů.
O jazykových schopnostech jesuitských misionářů už byla zmínka.
Nyni několik příkladů jejich jazykozpytných a filologických schopností.
P. Matěj Steffel z Jihlavy, který byl užjako novic roku 1754 poslán do misií u indiánského kmene Tarahumarů v Mexiku, vytvořil Tarahumarský
slovník, který byl pak vytištěn po jeho deportaci v roce 1768, a to v Brně
roku 1791. Podobný slovník jazyku kmene Omaguů sestavil P. Samuel
Fritz, jenž pro tyto Indiány napsal katechismus v jejich řeči. P. Jindřich
Richter byl snad v tomto oboru nejplodnější; vytvořil totiž slovníky a katechismy v řeči Indiánů z kmenů Campa, Pira, Cuniva a Comeca.
První tiskárna v Laplatských státech nevznikla v městech jako Buenos
Aires, Santa Fé nebo Asuncion, nýbrž v redukci Santa Maria la Mayor;
P. Jan Křtitel Neumann, který v ní působil, zkonstruoval první tiskařský
lis, naučil Indiány vyřezávat z tvrdého dřeva písmena a pak i tisknout.
První knihou vytištěnou v této redukci bylo Římské martyrologium a pak
hned následoval velmi vkusně a čistě vytištěný misál v řeči Guaraní. Tento první tisk se datuje kolem roku 1700, neboť P. Neumann umírá 1703.
Když řádový představený P. Josef Brigniel povzbuzuje ve svém dopisu mladého misionáře z redukce svatého Františka Xaverského, našeho
známého P. Pauckeho, píše: »Bůh Vám nedal dar řečí, zato Vás vybavil
schopností pro řemeslné práce. Vždyť jste dobrý hudebník, kolář, stolař,
soustružník, sochař, kovář, stavitel, rolník, hřebenář, malíř, houslař, varhanář, sedlář, zedník, štukatér, krejčí a ještě mnoho jiného.« Však také
P. Florian Paucke dokázal za necelých dvacet let svého působení v redukcích vyučit »25 Indiánů, kteří dokážou samostatně vyrobit vůz, 4 mladé muže, kteří ovládají sochařské umění, 6 chlapců, kteří dokázali tyto sochy pozlatit či polychromovat, 2 chlapci se naučili dělat hřebeny, 8 stolařů, 4 soustružníky, takže s nimi zhotovil všechna okna a dveře pro nový kostel
a přilehlý dům; dále 3 kováře, kteří dělali podkovy pro stáda dobytka«.
Bratr Jan Kraus z Plzně vynikl jako vyhledávaný architekt. V Buenos
Aires postavil kostel svatého Ignáce a vedlejší kolej, v Cordobě noviciát a
kolej a nádherné kostely v mnoha redukcích jako v Yapegu, Santo Torné, San Miguel a Suan Juan. Argentinští autoři ho nazývají pioneer de la
civilizacion nacionaL
P. José Cardiel J e d e n z deportovaných jesuitů po zrušení redukcí, vydal Diario de! viajey misión al río del Sauce realizado en 1748, kde si
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všímá také hudební úrovně v indiánských redukcích. Píše: »První, kdo tu
vyučoval hudbě, byl jeden německý pater, který byl předtím dvorním kapelníkem, Později přišlo více spolubratři, kteří se opravdu vyznají v hudbě, a ještě nyní tam působí. Ve všech vesnicích je kolem 40 muzikantů.
Hrají na různé nástroje, na varhany, fagot, lesní roh, šalmaj, spinet, lyru,
haďu, housle a violu a při některých tancích i na kytaru, mandolinu i citeru.
Procestoval jsem Španělsko křížem krážem, ale jen v málo kostelích jsem
tam slyšel lepší hudbu, Přestože jsou to velmi zruční hudebníci a v každé vesnicí je jeden, ne-lí dva učitelé hudby, nenašel se žádný, kdo by složil byť
jen několik taktů, stejně jako se nenajde žádný Indián, který by je dokázal
rozmnožit ve vlastní řeči, ba ani tak, jak to dělají slepci ve Španělsku.«
Z jesuitů české provincie vynikl P. Florián Paucke, který složil několik
mší a nešpor; prováděl je se svým malým orchestrem a sborem i ve městech. Sám se zmiňuje, jak byl pozván na svátek svatého Ignáce do města
Santa Fé, kde provedli slavné nešpory a pak druhý den zpívanou mší svatou. O dalším českém jesuitovi P. Janu Josefu Mesnerovi píše J. M. Peramas ve své knize De vita et moríbus tredecim virorum paraguayorum:
»Jako velký hudební odborník vlastnoručně opisoval všechny skladby
svého spolubratra P. Martina Schmidta, jakož i jiné skladby s takovou
vytrvalostí, že nikdo nechápal, kde na to vzal tolik času. Mimoto vyučoval muzikanty v různých vesnicích, a když sám nemohl jít do těch vesnic
ani P, Martin, pak si muzikanty zavolal k sobě. Přivedl hudebníky kmene
Chiquito k takové dokonalosti, že ani nejjemnější sluch nějakého Evropana nedokázal odhalit žádnou chybu.«
Z »Pamětí« P. Floriana Pauckeho
Než se podíváme do života redukcí očima a mile bezprostředním perem P. Pauckeho, připomeňme si jeho životní data. Ve státním archivu v
Brně je v seznamu noviců Tovaryšstva Ježíšova (G 12, ř. II, č. 76, str. 45)
tento zápis: »Paucke Florianus, Silesius Wintzingensis, natus 24. Septem bris I7l9f ingressus in Societatem Jesu 9. Octobris 1736 - rhetor ex
Nissa, musicus in jldibus et cantu, callet germanicam linguam.« A tedy
P. Florian se narodil ve slezském Wintzingenu, studoval na jesuitské koleji v Nisse, byl dobrým zpěvákem a houslistou a jeho mateřskou řečí byla němčina. Po dvouletém noviciátě v Brně odchází na filosofii do Prahy,
na Klementinum; v letech 1741-1744 ověřuje své schopnosti jako magister, tedy učí na jesuitských školách. První stopy jeho misionářského povolání se už projevily v noviciátě, pak během filosofických studií žádá při
vizitaci P. provinciála, aby směl napsat žádost P. generálovi o vyslání do
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misií. Představeni ho v této touze podporovali. V roce 1745 začíná studovat teologii na vratislavské universitě, odtud přechází na olomouckou
teologickou fakultu, kde v třetím roce studia, na počátku roku 1748 dostává vytouženou odpověď. Ve svých Pamětech píše: »Konečně po 11 letech
prošení přišlo mi počátkem roku 1748 kýžené dovolení, že smím odejít
jako misionář do zahraničí; jako působiště mi byla vykázána Paraguay,
Moje srdce bylo plno radosti a sladké slzy se vyřinuly do mého oka, takže
mi ani nepřišly na mysl obtíže cesty, riziko mořské plavby, nebezpečí
smrti nebo potupné mučednictví. Měl jsem jen jedinou touhu: co nejrychleji odcestovat Moje přání bylo splněno.«
Olomoucký Pater rektorjeho představený, požádal biskupa kardinála
von Troyera, »aby Slezanu Florianu Pauckemu, 28-letému řeholníku Tovaryšstva Ježíšova od vyšších představených určenému pro misie, ráčil
udělit podjáhenské, jáhenské a kněžské svěcení, aby totiž stihl loď odjíždějící v létě ze Španěl do Ameriky; jmenovaný není vázán žádnou kanonickou překážkou ani církevním trestem a je vyzkoušen od řádových
doktorů „.« (St. ústř. archiv v Praze, JS, č. 169, fasc. 8). 16. ledna přijímá
P. Florian kněžské svěcení z rukou biskupa Troyera v Brně a ještě odpoledne v den své první mše svaté odjíždí přes Rakousko a Itálii do Španělska.
18. září 1748 vyplouvá z Lisabonského přístavu velká flotila 53 lodí v
doprovodu čtyř válečných korábů. P. Florian je ještě s dalšími pěti knéžími na regatě Santa Anna. Na jedné obchodní lodi je zbytek jesuitských
misionářů, novicové, bratří, kněží, celkem 54.
Z plavby stojí za zmínku zápis z 22. října: »V noci jsem uviděl něco
pozoruhodného. Nebe bylo zatažené a hrozila krutá bouře, aie v moři se
ukázaly hvězdy. Portugalští námořníci zpozorovali náš údiv nad tímto
úkazem a vyprávěli nám, že tento přírodní úkaz pochází z doby, kdy bylo
v těchto vodách zavražděno 40 jesuitských misionářů (roku 1570, blahoslavený Ignác de Azevedo a 39 druhů mučedníků), kteří se plavili do Brazílie; holandští protestantští námořníci některé zabili na palubě, jiné hodili do vln oceánu. Katoličtí mořeplavci mají proto ve zvyku poctít památku těchto svědků krve (mučedníků). Také náš kapitán Don Josef Fereira dal na jejich počest vystřelit čestnou salvu z devíti děl.« 16. prosince
konečně spatřili pobřeží. Rozbouřené moře a všelijaká úskalí však protáhla přistání, takže slavnost Narození Páně ještě slavili na lodi a až 29.
prosince šťastně vpluli do přístavu St. Sacramento. Své první dny a týdny
v Novém světě líčí ve svých Pamětech: »Když uplynulo těch osm slavnostních dnů, jež platily našemu uvítání a také zotavení z cestovních
trampot, byli jsme - nově přibylí misionáři z Evropy - vyzváni, abychom
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se věnovali svým úkolům. Pro mne to znamenalo dokončit čtvrtý rok
teologie a připravit se na poslední zkoušku z bohovědy. Vedle toho mi
bylo uloženo, abych učil mladé černochy, kolejní služebníky, hrát na různé nástroje a tím zlepšit úroveň domácího orchestru.
Ke svému překvapení jsem zjistil, že žádný z dvaceti černých hudebníků, jež mi svěřili, nezná noty ani neumí číst notový záznam; všichni
zpívali a hráli podle sluchu, třebaže měli v rukou hudební part. Hned
jsem také dostal další úkol. K svátku svatého Ignáce z Loyoly (31. července) složit mši svatou a nešporní hymnus, nacvičit to a předvést Na všechno jsem měl čtyři měsíce času. Navzdory tomu se mi podařilo přivést své
žáky tak daleko, že provedli mou skladbu se vzácnou přesností, ačkoliv
jediný varhaník uměl číst noty, kdežto ostatní účinkovali jen podle sluchu, ale ten měli výborný. Sám biskup, který měl v našem kostele nešpory a pak sloužil i mši svatou, ale i vážení měšťané mi říkali, jak se jim to
líbilo« (Pamětí, str. 37).
Není tedy divu, že P. rektor se snažil takového schopného patera získat pro místní konvikt a tak jej připoutat ke Cordobě. P. Florian se však
nedal. Poznamenává: »To však bylo marné, já jsem pevně trval na svém
původním záměru - být misionářem.«
Redukce svatého Františka Xaverského ležela při jednom rameni řeky
Paraná, kterou Indiáni nazývali Algarrobos. Když tam P. Florian přišel,
budovali ji už po třetí. Po prvé ji zničil požár, po druhé záplava. Nyní vybrali místo vzdálené asi 34 mil od města Santa Fé. Své první kroky líčí s
mírným humorem:
»Náš kostelík i domek pro misionáře byl zbudován jen nouzově; byl
to vlastně čtverhran obtažený kůžemi a pokrytý. Kostelík měl už střechu
ze slámy a na příčném trámu visely dva zvony. Časem jsem chtěl postavit
asi 400 kroků dále lepší kostel a řádné obydlí. Začal jsem tedy připravovat cihly a pozval jsem k tomu i své Indiány, Zprvu jen nečinně přihlíželi, jak se to
dělá. Tu jsem zaslechl, jak kterýsi říká: Na něco takového jsme příliš leniví.
Nedal jsem se tím však mýlit a sázel jsem jednu cihlu za druhou a ještě si k tomu pobrukoval. Schválně jsem některou zkazil,, takže se mi smáli. Dělal jsem dál jako by nic a jen tak jsem prohodil, že moc o tom pochybuji, že by to dokázali udělat lépe. To podnítilo jejich hrdost. Dali se
do práce. A to zase já koukal, jak dokážou být zruční. Tak se mi podařilo
všelyakými žerty a nezměrnou trpělivostí, že si přivykli na práci a zakrátko jsem měl dost stavebního materiálu.
Jednou však uprostřed práce se nás pokusili přepadnout zákeřní Payaguasi. Avšak moje bdělost a srdnatost jim to zmařila. Se svými padesáti
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Indiány jsem je vyslídil v jejich nástraze, odvážně jsme je napadli a zahnali.
Moji lidé si mě oblíbili, že jsem s nimi neváhal sdílet společné nebezpečí.
Také moje skrovné znalosti stolařiny a soustružnictví mi získaly obdiv
a sympatie celé obce. Brzy jsem měl i několik pomocníků, ale nesměl
jsem dát najevo žádnou nevoli, když některý něco pokazil anebo třeba i
několik dní nepřišel do práce. Indiáni jsou náramně citliví, ano víc, než
bychom tušili. Kolik nedorozumění a neshod mezi nimi a P. Burgesem a
P. Canelasem zavinila právě tato nedůtklivost.
Jelikož povinností faráře ve všech redukcích také bylo starat se o živobytí, ošacení a nástroje všeho druhu, stávalo se mnohdy, že misionář ani
při nejlepší vůli nemohl vyhovět všem přáním svých svěřenců. Z toho
pak vznikaly mrzutosti nebo i sváry, které jsem musel urovnávat, protože
mi důvěřovali. Mně se totiž ještě nikdy nestalo, že bych jim musel něco
odmítnout.... Vedle náboženství jsem učil děti též číst, psát a hudbu. Během tří let se mi podařilo hudebně vzdělat 20 indiánských chlapců, takže
jsme mohli docela dobře provést zpívanou mši svatou a nešpory. Domorodí Indiáni jim naslouchali s velkým nadšením a i Španělé nevycházeli
nad tím z údivu ...
Sám jsem zakusil, jak se indiánské ženy dovedou přetvařovat, ba v
tomto umění vynikaly. Často jsem byl volán v noci k některé umírající
ženě. Obyčejně při mém . příchodu už nedýchala, ležela jako ztuhlá,
nevnímajíc, co se děje kolem. Chtěl jsem se přesvědčit, zda je opravdu v
agónii, a protože jsem neměl s sebou jiné dráždidlo, naplnil jsem kravský
roh žhavým uhlím, položil na ně chomáček špinavé ovčí vlny; když to
začalo čmoudit, přidržel jsem to u nosu umírající ženy. Hned nabrala
dech a já si pospíšil udělit jí podmínečné rozhřešení.
Jelikož se tyto smrtelné případy vyskytovaly velmi často, bylo mi to
podezřelé. Umínil jsem si, že se tomu podívám na zoubky. Nejprve mi
bylo nápadné, že tyto domněle umírající ženy měly vždy zavřené oči,
zatímco při nastávající smrti je tomu u člověka naopak. Potom mi neušlo, že
se po delší chvíli, kdy vůbec nedýchaly, zhluboka nadechly a pak zase
ležely bez dechu. Dále mi bylo divné, že jsem neviděl nikoho z mužů tak
těžce nemocného. Vyptával jsem se nato a bylo mi řečeno, že právě muž
je vinen truchlivým stavem ženy, že prý jí zbil hlava nehlava. Já však na
nich neshledal žádnou modřinu ani zranění. Pak jsem sám zkusil, jak
dlouho vydržím bez dechu, a to mi dokázalo, jak se přetvařují.
Pak jsem jim v podobných případech dával k nosu štipec šňupavého
tabáku, takže musely kýchnout, a tím byly uzdraveny. V následujícím hovoru jsem dělal narážky na jejich smrtelnou nemoc, aby si uvědomily,
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že jsem prohlédl jejich předstírání, a příště jsem se už tak. rychle neznepokojoval, když mi oznamovali, že je některá z nich na umření, Kazikové
Aletin a Nevedagnak mi vysvětlili, že indiánské ženy chtějí tím způsobem přimět své muže, aby je poslouchali,, a také se přesvědčit, zda by jim
bylo líto, kdyby zemřely.
Avšak indiánské ženy potřebovaly mnohem více křesťanského
poučení a mravní výchovu jako manželky a matky. Mezi ženami naší osady nebyla snad žádná, která by dříve, jako pohanka, nezavraždila více
svých dětí, nebo nezardousila novorozeně v prvních dnech života, když ji
na cestách obtěžovalo křikem, anebo prostě, že se o ně nechtěla starat.
Dalšími důvody chladnokrevného zabití dítěte byly; nedostatek živobytí
pro početnou rodinu, nebo že sejí znelíbilo či že mělo nějakou tělesnou
vadu, a také když muž pochyboval, že je otcem nového potomka. V takových případech se pohanští rudoši zbavovali dětí naprosto běžně.
Skutečný případ. Žena pohana Rudolfa, který se už osm měsíců
zdržoval v naší osadě, porodila hezkého chlapečka. Avšak její muž se s ní
chtěl vrátit do pralesa. Bez dlouhého rozmýšlení jí dal najevo, že má to
maličké uškrtit. Když jsem se to dověděl, spěchal jsem k němu a snažil
jsem se ho přemluvit, aby zůstal, než dítě zesílí. Rudolf mi jen stroze odvětil, že už to řekl jeho matce. Chcete to dítě zabít?, ptám se vyčítavě.
Neodpověděl. Abych to dítě zachránil, odkoupil jsem je za čtyři lokty
plátna, Dal jsem je vychovat a když mě tento nelidský otec po čtrnácti letech opět navštívil, postavil jsem je před něho. Indián si hocha důkladně
prohlížel a pak prohodil lhostejně: Snad je to ono dítě. A hned zavedl řeč
jinam. Odešel, aniž by svého syna potěšil jediným slovem. Takových případů jsem zažil více ...
Jednou moji Indiáni dostali návštěvu jiného kmene. Celou noc popíjeli své opojné nápoje a v ráži překřičeli dunění svých bubnů a vřískot dechových nástrojů. Žádný z nás se neodvážil jít k těmto zuřivcům. Ráno
svedli mezi sebou bitvu a probodli kopím jednoho muže a nechali ho
ležet s vyhřezlými vnitřnostmi. Já k němu spěchal a udělil jsem těžce raněnému křest z nouze, neboť byl ještě pohanem. Kazik Aletin mě přitom
chránil se svými lidmi. Potom jsem uvedl jeho naštěstí neporaněné vnitřnosti na své místo, ránu jsem sešil a dal jsem ho, téměř umírajícího, odnést do svého obydlí. Tam jsem jej ošetřoval; dával jsem mu obklady,
rozmarýn a teplé víno, takže jsem za 14 dní toho silného muže zase postavil na nohy. Přitom mi vyprávěl, že to vše vyvolal opilý Citalin. A přesto jsme s ním museli jednat velmi šetrně, abychom ho přísnou důtkou
nepohněvali tak, že by opustil redukci i se svými lidmi ...
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Jindy zase jeden opilý Indián vrazil v noci do své chýše, vytrhl tam zabodnutý oštěp a proklál svou ženu. Příbuzní zavražděné se chtěli vrahu
ještě téže noci krvavě pomstít. Jen s krajní námahou se nám je podařilo
jakž takž uklidnit. Ráno však jsme zaslechli jakési podezřelé vření. Hned
jsme poslali pro Aletina, aby utišil počínající povstání. Nato jsme chodili
od chýše k chýši a prosili obyvatele, aby nepomáhali ani mstitelům, ani
vrahovi. Ten stál uprostřed návsi a křičel na příbuzné své ženy: Zde stojím se
svým oštěpem. Kdo chce, ať přijde a zabije mne. Dvoje bodnuti kopím
vydržím, aniž bych se bránil, ale za třetí se pomstím. Statečný Aletin zabránil
tomu, aby někdo poslechl tuto ztřeštěnou výzvu. Já pak s P. Burgesem jsme
odvedli pachatele do našeho příbytku, kde se dal do pláče, přiznal své unáhlení a slíbil, že se polepší. Později byl pokřtěn a dostal jméno Leander. Také
bratr zavražděné mu odpustil a na svatém křtu dostal jméno Petr ,.,«
P. Florian napsal celkem 1046 stran svých pamětí, či Věrně zprávy.
Nazval je s jemu vrozenou ironii a humorem Hin und her; Tam a sem a v
podtitulu shrnuje obsah: »Tam sladce a s chutí, sem hořce a se zármutkem. To je věrná zpráva misionáře, který roku 1748 odjel z Evropy do
Ameriky, a to do Paraguay, a roku 1769 se vrátil do Evropy.. Vypravuje v
ní o svém osmnáctiletém působení v kraji Gran Chaco mezi Indiány Makobís, kteří jsou nazýváni též Guaycuru, o jejich pohanství a křesťanství,
o své zpáteční cestě do Evropy, jakož i o podnebí, vodstvu, plodech,
lesích, zvířatech, ptácích, rybách, plazech a hmyzu té země, o její divné a
ušlechtilé kráse. Líčení pak proplétá různými kresbami.«
Rukopis těchto pamětí P. Florian daroval svému příteli Placidu Assamovi, který byl převorem cisterciáckého kláštera Zwettl v Dolních Rakousích. Dosud je v tamní knihovně ve Sbírce rukopisů č. 421 a 422. Převor Assam dal pořídit opis tohoto rukopisu, který P. Paucke ještě opravil
a leckde slohově zlepšil.
Malých i velkých osobních dramat je rozeseto po stránkách pamětí
hojně, zvláště kolem založení redukce svatého Petra, při jejímž budování
P. Florian zakouší obtíže průkopníků, ale i už rostoucí nedůvěru a podezřívání ze strany španělských královských úřadů. To se psal rok 1763.
Za tři roky na to, 21. července dostává zprávu o zatčení svých spolubratři v koleji v Santa Fé. Při jejím čtení jsem si říkal, že se nějak příliš
podobá tomu, co jsem sám zažil při likvidaci jesuitů z velehradské koleje
v roce 1950. »Dne 16. července 1766, o čtvrté hodině ráno, byla jesuitská
kolej v Santa Fé obklíčena vojáky. (V roce 1950 to bylí esenbáci a milicionáři a přišli před půlnocí.) Vyslaní úředníci přišli k bráně a žádali, aby
P. rektor šel rychle k nemocnému. To však byla jen záminka, aby dostali
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představeného do rukou, neboť když P. rektor přišel k bráně, zajali ho a
také frátera, který jim otevíral. (V roce 1950 to měli chytřeji nastrojené.
Vnutili koleji státního správce, který jim otevřel, protože musel mít ode
všech dveří klíče.) Tak vnikli do domu a do každé světnice. Některé reholníky zastihli při modlitbě, jiné pří oblékání, všechny je sehnali do
jídelny (naprostá shoda s rokem 1950) a drželi je tam tak dlouho, dokud
všechny pokoje neprohlédli, to jest nevyloupili. Odpoledne (my ještě za
noci) museli všichni patres opustit svůj řeholní dům i město; směli si vzít
jen obraz Ukřižovaného, křížek na krk, breviář a kufřík nejnutnějšího
prádla. Se svými přáteli se nesměli ani rozloučit. Na náměstí jim byl
kufřík prohlédnut, pak teprve směli vstoupit do vozu, který je měl odvézt
do Buenos Aires. (My v roce 1950 jsme nastupovali do autobusu jen v
tom, co jsme měli na sobě, a odváželi nás do Bohosudova.)
Přijíždí vojenská likvidační komise, sepisuje majetek redukce a důstojník Don Pedro je zklamán, když nachází v hotovosti jen tri zlaté a několik krejcarů v německé měně.« Ty ponechal P. Florianovi. Ten však téměř s hrdostí píše: »Nuže J á jsem předal státu 24.000 kusů hovězího dobytka, 1200 klisen pro chov mul, 400 mladých mul, 1500 koní, 1700 ovcí
a 500 tažných volů.«
Španělští vojáci pak odvádějí misionáře do Santa Fé, ale doprovází je
kazik Domingo Nevedagnak s 25 indiánskými bojovníky na koních. Obyvatelé redukce volají v slzách za pěti odváděnými misionáři: »Jeďte, jeďte, Otcové, ale vraťte se brzo zpátky.«
Velitel města se lekl tak silného indiánského doprovodu a rozkázal
kaziku Domingovi, aby okamžitě odtáhl. Ten však už neovládl svůj hněv
a zahřímal na Španěly: »Nemusí to být pravda, že váš král poručil uloupit
nám naše Otce, a už vůbec ne, že s nimi nesmíme ani mluvit. To jste si
asi vymyslili sami. Kvůli vaší prohnanosti, kterou jste dokázali nám i
našim Otcům, nás postihlo toto zlo. Myslíte si však, že budete šťastnější,
když vyženete naše misionáře? Nemáte k tomu žádny důvod. Viie přece
velmi dobře, jak jsme s vámi zacházeli, než jsme začali žít s těmito duchovními Otci. Co dobrého nyní budete moci očekávat od nás, když jste
nám odvedli ty, kteří nás vedli k mravnému životu a k poslušnosti vůči
vašemu králi? Jste špatní křesťané. Už se vám zahojily rány, které jsme
vám zasadili? Dejte si pozor, můžeme vám je obnovit! Znám všechny
projevy vašeho přátelství, když jsme se podrobili kříži. Nepodrobili jste
nás však svému králi svými meči, ale naši Otcové nás přesvědčili Kristovým učením. Tím jsme se však nestali vašimi otroky. To není možné,
aby vám král dal takové rozkazy, neboť právě tito Otcové nám vždy vy326

chvalovali jeho křesťanskou mírnost. Kdybyste byli dobří a věrní křesťané, pak byste hořce pociťovali odchod našich Otců stejně jako my. Řekněte vašemu veliteli, že teprve nedávno dostal kapitánskou hůl. Já
nosím svoji už déle. Místodržitel mi ji předal ze svobodné vůle. Ať nám
tedy podá důkaz své udatnosti a nesedí pořád v městě, Chce-li s námi
válčit, pak ať si nemyslí, že před ním utečeme. Ať si zůstane ve svém městě, ale ať nám nedává nevhodné rozkazy! Já se vrátím zpět, až budu
chtít. Chce-li nás zahnat násilím, ať vytáhne do boje, ale na jeho pouhý
rozkaz necouvnu a budu provázet naše Otce tak daleko, pokud to připustí síly našich koní.«
A P. Paucke komentuje: »Při této řeči jsem si myslil: Kdybych si dovolil takhle mluvit, jistě by mě dopravili do Španělska v řetězech.«
Velmi výstižně dokreslí atmosféru zatýkání a přepravy misionářů do
Evropy tahle episoda, kterou zaznamenává P. Paucke ve svých Pamětech:
»Za pobytu v Buenos Aires námi otřásl srdcelomný osud našich mladých řádových druhů, kleriků, scholastiků a noviců. Před několika léty se
nalodili v Evropě se svatým zápalem, aby v amerických misiích pracovali
na vinici Páně; ani jim nenapadlo, že by jim při příjezdu bylo uzavřeno
pole působnosti jejich nejtoužebnějšich přání. Při plavbě přes oceán je
bouře honily deset měsíců sem a tam a mezitím orkán, rozpoutaný našimi nepřáteli, ponořil náš řád do hlubin. Oni však vůbec netušili, co zlého
na ně v budoucnu čeká, a tak se při spatření přístavu Montevideo zaradovali, že mohou opět vstoupit na pevnou zem. Když však loď spustila kotvu a
oni chtěli vesele opustit palubu, přišel zdrcující rozkaz: Žádný jesuita
nesmí opustit loď. Všichni musejí být odvezeni zpět do Španělska, kde je
jejich řád zrušen. Na lodi leželo několik misionářů nebezpečně nemocných, Jejich spolubratři prosili, aby je směli odnést na pevninu, ale dostali výsměšnou a nelidskou odpověď, že je to jedno, zda zemřou na vodě
nebo na souši, a že na lodi nebudou potřebovat ani hrobaře, aby pro ně
vykopal hrob. Když kapitán namítal, že by nemocní jesuité mohli nakazit
celou posádku, bylo jich devět naloženo do jedné bárky, která je měla odvézt k Bethlemitům do Buenos Aires, kteří ošetřují nemocné. V noci během plavby bouře vrhla bárku na skály a vlny pohltily ty, jimž lidé nedopřáli místa odpočinku na zemi« (Paměti, str. 155).
P. Florian Paucke se vrátil jako poddaný císařovny Marie Terezie přes
Holandsko do Čech; 13. května 1769 dospěl do řádové koleje v Chebu a
tam vyčkal na destinaci od P. provinciála. Dalšími etapami jeho působení
v rámci české provincie Tovaryšstva Ježíšova je Znojmo, Olomouc a
Jindřichův Hradec. Tam ho zastihlo zrušení řádu 21. července 1773.
327

Musel přejít do farní duchovní správy jako výpomocný kněz. Byí kazatelem v kostele svatého Jana Křtitele a vedoucím Mariánské družiny. Své
bohaté misionářské zkušenosti uplatňoval při lidových misiích v
okolních vesnících. Umírá v Jindřichově Hradci 14. července 1779, téměř šedesátiletý.
Malověrným, pro které jsou tyto stránky dějin tragicky nepochopitelné, svítá v těchto slovech apoštola Pavla: »Ze všech stran se na nás valí
Kristovo utrpení, ale přitom se nám také dostává skrze Krista všestranné
útěchy. Když my jsme v trápení, vám z toho plyne útěcha a záchrana;
když nám se dostává útěchy, plyne z toho útěcha i pro vás. A ta potom
působí, že statečné snášíte stejná utrpení jako my« (2 Kor 1, 5-6).

Články
ANTONÍN

MKSŤAN

(Freiburg i. Br.)

MASARYKOVA INTERPRETACE DÍLA LVA TOLSTÉHO

Je známo, že k velkému zástupu návštěvníků v Jasné Poljaně patřil také Masaryk. Ve svém díle - v četných článcích a několika knihách - seT.
G. Masaryk zabýval jak učením Tolstého, tak i jeho literárním dílem. Po
nčkolilc dcsctiletf se čeští i jiní odborníci - historikové, filozofové, slavisté aj. - zabývají Masarykovým vztahem k ruskému spisovateli (1).
Všichni tito badatelé si jsou vědomi skutečnosti, že Masaryk interpretova] před první světovou válkou Rusko nikoli prostřednictvím díla L. N.
Tolstého, nýbrž prostřednictvím díla F. M. Dostojevského. Masaryk o
tom v úvodu ke knize Rußland und Europa {Jena 1913) říká {sv. I, str. 2):
»Tato práce dokáže, že analýza Dostojevského byla jako základ studia
Ruska volena správně ...« Masaryk neuvádí, proč za základ knihy o Rusku nevzal dílo Tolstého, kterého osobně znal a kterého si vážil. Je to tím
(1) Jc třeba uvést zejména prAci ANDREJ PAWLOV, L. N. Tolstoj und T. G. Masaryk, v »Wiener
Slnvistisches Jahrbuch« IV. sv. (1955), sir. 40-82. Pawlow se zabýval zejména osobními
styky Masaryka s Tolstým. Od napsání Pawlowovy stati uplynulo už přes třicet let, takže
přibyly nové poznatky - zejména vysel (dosud jen anglicky) třetí, nedokončený díl Masarykovy knihy Rußland und Europa. Vyšel pod názvem The Spirit of Russia. Volume three,
London 1%7 (vydali George Gibian a Robert Bass).
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podivnější' víme-li, že Masaryk Dostojevského naprosto zavrhoval jako
myslitele (tamtéž, str. 2):
sám naprosto odmítám světový názor Dostojevského a jeho životni názory« (2).
Ačkoli mánie řadu studil o Masarykových názorech jak na Tolstého,
tak i na Dostojevského, dosud nám chybí uspokojivá odpovědna otázku,
proč Masaryk vzal za základ svých úvah v knize Rußland und Europa
dílo Dostojevského a proč dílo Tolstého vyšlo v práci vydané 1913 tak
zkrátka. Ještě důležitější než zodpovědění této otázky by bylo zjistit, jaké
důsledky měla volba Dostojevského jako typického představitele Ruska
pro Masarykovy závěry v knize Rußland und Europa. Je ostatně známo,
že Masarykova kniha ovlivnila přinejmenším v letech 1913-1920 myšlení
četných evropských a amerických politiků, takže měla i určitý důsledek
pro světovou politiku tohoto období. Bylo by lákavé představit si, k jakým závěrům by Masaryk došel, kdyby za základ své knihy vzal dflo L.
N. Tolstého (a dále by bylo možné ptát se, jaký vliv by to mělo na čtenáře
Masarykovy knihy Rußland und Europa mezi směrodatnými politiky).
Na vyřešení tohoto složitého problému je zřejmě ještě brzy; dá se však už
dnes vyslovit hypotéza, že Masaryk potřeboval ke svým tezím o Rusku a
jeho dějinách vhodnou argumentaci přímo z ruských děl, a proto si zvolil právě dílo Dostojevského - otázka ovšem je, zda Dostojevského ve
všem správně interpretoval.
Je-li Masarykovi Dostojevský tak typický pro Rusko, že prismatem jeho díla může vyložit nejen ruské dějiny, ale i ruskou přítomnost krátce
před první světovou válkou, pak se musíme domnívat, že Tolstoj pro Masaryka nebyl pro tehdejší Rusko ve stejné míre typický jako Dostojevský.
Přitom Masaryk dobře věděl, že značná část ruské inteligence - stejně jako mnozř intelektuálové v západní Evropě - byli začátkem 20. století
přesvědčeni, že Tolstoj představuje skutečnou »duši Ruska«. Myšlenky
Tolstého ovlivňovaly četné Čechy, ba dokonce Masaryka samého (například pod vlivem Tolstého se Masaryk definitivně stal přísným abstinentem). Stará otázka »Dostojevský nebo Tolstoj«, kladená dodnes v Rusku
i mimo ně, byla u Masaryka rozhodnuta tak, že Masaryk odpověděl jinými slovy: v žádném případě Dostojevský, i když je bohužel typický pro
Rusko minulé i soudobé (tj. pro Rusko roku 1913).
Masaryk byl nucen vykládat Tolstého a jeho dílo jako ne zcela typické pro Rusko proto, že prohlásil Dostojevského za kvintesenci Ruska.
Přitom si Masaryk byl vědom, že věc není tak jednoduchá - jinak by nenapsal: »Není-li Tolstoj nejvíc ruský člověk, pak zcela určitě patřf k nejcharakterističtějším ruským osobnostem.« Uvedený citát jó - v mém překladu - z knihy The Spirit of Russia (IIL díl, Londýn 1967, str. 196); v této
(2) Některými důsledky toho, že si Masaryk zvolil za základ díJo Dostojevského, jsem sc zabýval v článku Masaryk und Dostojevskij, v Dosiojevsklj und dle Literatur, vydal HANS
ROTHE, Kolín n. R. - Vídeň 1983, str. 335-347,
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knize věnoval Masaryk Tolstému XIII. kapitolu, skoro padesát stran (tjasi šestinu knihy).
Vykládal-li Masaryk Dostojevského jako nástupce Gogolova a zároveň jako nejtypičtějšího ruského autora, nemůžeme očekávat, že Tolstého bude odvozovat ze stejné literární tradice. To se také děje (tamtéž,
str. 16): »O něm (tj. o Tolstém - A. M.) se opravdu nedá tvrdit, že by navázal na nějakého určitého předchůdce ... Tolstoj stál vždy stranou literárního proudu.« Masaryk dovozuje, že Tolstoj četl ruské, francouzské a
německé autory, že však na jeho dílo neměli podstatnější vliv. Podle Masaryka Tolstoj našel shodné prvky v díle Matthew Arnolda a Henryho Jamese (str. 162-163). Na tomto místě je třeba připomenout, že Masaryk
sám byl obdivovatelem anglosaského světa a kultury.
Ještě jedno místo v Masarykově kapitole o Tolstém je příznačné (str. 165):
».Smrt nebo život, sebevražda nebo Bůh - to byl výsledek pochyb a zoufalství mnohých let. I v jeho nejranějších dílech je sebevražda výsledkem tohoto zoufalství..,« Také pro Masaryka byl problém sebevraždy neobyčejně
důležitý - vždyť jeho habilitační spis má název Der Selbstmord als soziale
Massenerscheinung
der modernen Zivilisation
(tiskem 1881).
Masaryk se zjevným zadostiučiněním shledává skutečné či domnělé
shody mezí svými názory a názory Tolstého. Tak na str. 171 píše: »Teologie Tolstého vyvěrá z radikální, protestantské teologie a z její kritiky tradičních zásad,« Jak známo, přešel Masaryk 1880 k protestantství a byl
pod silným vlivem své americké manželky, která se hlásila k unitářství;
Masaryk byl také kritik »tradičních zásad«. A na str. 172 čteme: »Tolstoj
se obírá ve své filozofii a ve svém náboženském myšlení stejným ideálem jako ve svém umění: hledá pravdu.« Není snad třeba připomínat, že
slova »Veritas vincit«, která se Masarykovým přičiněním dostala jako
»pravda vítězí« na československou presidentskou vlajku, odpovídala
Masarykovi stejně jako Tolstému.
V době, kdy Masaryk psal svou knihu (tj. krátce před první světovou
válkou), byl jeho vliv v kruzích české, slovenské i jihoslovanské inteligence značně silný. Dá se soudit, že Masaryk při vysvětlování velkého
vlivu Tolstého na ruskou (í cizí) inteligenci zároveň mínil také vysvětlení vlastního vlivu (str. 175): »Příčinu velkého vlivu Tolstého .... je možné vysvětlit jen tím, že se celou svou osobností zasazoval o ž i v o t k t e r ý
by byl založen na jeho zásadách.« A dál (tamtéž): »Tolstoj naprosto
zamítá morálku oddělenou od náboženství.«
V jednom bodě se Masaryk a Tolstoj rozhodně rozcházejí: Masaryk
odmítá tezi »neprotivit se zlu« ruského spisovatele. Pro Masaryka to
znamená především, že Tolstoj je proti revoluci. A Masaryk píse (str.
177-178): »Dějiny nás učí, že ozbrojený odpor, války a revoluce někdy
přinesly kladné výsledky. Tak bez revoluce by carismus nikdy nesouhlasil se zřízením dumy.« (Přitom Masaryk nepřipomíná, že rozhodným odpůrcem revoluce byl rovněž Dostojevský.) Masaryk se domníval, že po
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nezdaru ruské revoluce z roku 1905 přijde brzy další revoluce, která s
konečnou platností změní Rusko v demokratický stát - revoluce, tj. násilí, v tomto případě tedy je pro Masaryka nutné zlo vedoucí k dobru.
Dále Masaryk vytýká Tolstému jeho postoj v ženské otázce (str. 182183): »V takovéto důležité otázce, jako je vztah obou pohlaví, se však
Tolstoj nedostal v podstatě dál než ke stanovisku oficiální církve. Nesouhlasí s rovnoprávností žen s muži a píše-li proti emancipaci žen, je vidět, že se nestaví pouze proti charakteru tohoto hnutí, nýbrž že zásadně
vidí v ženách nižší bytosti.«
Největší chválu, jakou o Tolstém můžeme z pera T. G. Masaryka číst,
najdeme na str. 198: »... Tolstoj zůstal důsledným racionalistou, který
nikdy nepodlehl vlivu pravoslaví, nýbrž daleko spíš souhlasil s učením
protestantů a s jeho důsledky; to vedlo k tomu, že začal boj proti pravoslaví. Tolstoj kladl důraz především na morálku a na zdravý smysl v náboženství. Směřoval k tomu, aby odmítl katolické autoritářství a přijal
protestantský individualismus a Subjektivismus« (3).
Masaryk se vyjádřil o toni, kde vidí největší rozdíl mezi Dostojevským a Tolstým, kteří přece oba chtěli obrodit lidstvo na křesťanském základě. Masaryk píše (str. 202): »Tento rozdíl není o nic menší než rozdíl
xnezi racionalismem a mysticismem.« Tolstoj je podle Masaryka náboženský racionalista, Dostojevský náboženský mystik. (Masaryk se sám
považoval za náboženského racionalistu; tzv. náboženským racionalismem proslulo zejména unitářství.) Kromě toho je Tolstoj hledač pravdy,
kdežto (str. 204) Dostojevský »doufá, že se prolže k pravdě«. Neudivuje
nás proto,, když Masaryk konstatuje (str. 206): »Sám si velmi vážím Tolstého a mé etické a náboženské přesvědčení se vykrystalizovalo tím, že
jsem často přemýšlel o jeho životě a učení.«
Není rozhodující, zda Masaryk správně interpretuje názory Tolstého.
Důležité je, že v Dostojevském viděl hlasatele autokratismu a vyznavače
neupřímnosti, vpravdě jesuitu (v Masarykově chápání) - a jesuité byli
pro Masaryka (stejně ovšem i pro Dostojevského) to nejhoršf z nejhorSfho, Tolstoj byl naproti tomu pro Masaryka hlasatel etického racionalismu a individualismu, byl málem přívrženec anglosaského protestantismu. Dostojevský byl pro Masaryka představitelem starého despotického
Ruska, které musí zmizet - Tolstoj byl předzvěstí nového, demokratického Ruska, které brzy zvítězí.
Je jisté, že Masaryk si vytvořil do jisté míry ze spisovatelů Dostojevského a Tolstého dva modely, které měly se skutečnými osobami jen částečnou podobnost. Na základě těchto zjednodušených modelů chtěl
čtenářům knihy Rußland und Europa ukázat problematiku soudobého
(3) Jak uvádí R. J A K O B S O N ve stati Tolstoj o Masarykovi (čas. »Cenlralnaja Jevropa« 1931,
č. 12), vyjádřil se však Tolstoj ke své manželce: ».,. protestantismu dává Masaryk neobyčejnou přednost před katolicismem. To je úzkoprsé, malicherné stanovisko«.
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Ruska - Ruska prvních desetiletí našeho století. Čtenáři však dostali
1913 do rukou jen první dva díly Masarykovy knihy a mohli se tudíž seznámit pouze s modelem Dostojevského. Osobou a dílem Tolstého se
Masaryk chtěl zabývat ve třetím díle knihy, ten však vyšel až 1967, Masarykův Tolstoj jako protipól Dostojevského tedy nemohl působit na tehdejší politicky činné čtenáře jeho knihy,
V pamětech Světová revoluce (Praha 1925) se Masaryk několikrát
zmínil o Tolstém. Významná jsou zejména jeho slova v pasáži, kde
ospravedlňuje rozhodnutí organizovat ozbrojený odboj proti RakouskoUhersku (str. 75): »Rozhodnutí proti Rakousku a pro odboj nebylo mi
pouze problémem politickým, nýbrž také mravním ... A je to problém
český... Byl jsem u Tolstého několikrát. Nedovedl jsem s učením o neodpírání zlu souhlasit, držel jsem proti němu, že se zlu musíme protivit každý stále a ve všem, a postavil jsem proti Tolstému jako pravý humanitní
cíl: být stále na stráži, překonat staré ideály násilí a ideály rekovnictví a
mučednictví, energicky a s láskou se oddat práci, práci drobné, pracovat
a žít! V nejkrajnějším případe odpírat násilí a útoku i železem - bránit
sebe i jiných proti násilnosti.«
Masaryk uvádí (III. díl The Spirit od Russia, str. 307) Gorkého výrok
o Tolstém: »Je tak trochu jako Finsko: není to úplně vlast ani naprostá
cizina, je jen dost chladné.« Je známo, že Masaryk si Gorkého velmi
vážil (4) - otázka by byla, zda Masarykův postoj k Tolstému v Rußland
und Europa nevznikl zčásti pod vlivem Gorkého.
*

*

*

S Masarykovou interpretací Ruska pomocí díla Dostojevského v
prvních dvou svazcích Rußland und Europa nesouhlasil ruský emigračnf filosof Boris Jakovenko, který jinak Masaryka obdivoval. Jakovenko napsal: »Má-li se po grandiózní katastrofě nějaký myslitel mezi
ruskými literáty a náboženskými autory považovat za jediného duchovního představitele Ruska, pak to zcela určitě bude Tolstoj ...« (5).
Mezi Masarykovou knihou z roku 1913 a Jakovenkovým výrokem z roku
1930 došlo ovšem ke »grandiózní katastrofě«, tj. k ruské revoluci z roku
1917, takže Jakovenko posuzoval ruský vývoj z naprosto jiné historické
perspektivy. Kromě toho by ovšem bylo nutné, aby Jakovenko dokázal,
proč by měl jako jediný »duchovní představitel Ruska « být právě »zcela
určitě« Tolstoj.
Z různých náznaků i přímých zmínek o Tolstém v Masarykově díle
(zejména v jeho nedokončeném III. dílu Rußland und Europa) je vidět,
(4) O vztahu Masaryka a Gorkého jsem psal v článku Masaryk und Gorki], v Literary Theory
and Criticism. Festsehriß in Honor of René Weliekt Bern atd. 1984, str. 991-998. Sr. také
můj článek Masaryk a Gork& v »Reportér« (Curych) 1985, č. 2, str. 10-11.
(5) BORIS JAKOVENKO, Masaryk und die russische Philosophier v Festschrift Th. G. Masaryk
zum SO, Geburtstage„ Bonn 1930, II. dil, str. III násl.
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že Masaryk dlouho váhal (6), než prohlásil Dostojevského za jedině typického představitele Ruska. Zdá se, že Masaryk se klonil k názoru, že
jak Dostojevský, tak i Tolstoj jsou v určitém smyslu pro Rusko typičtí,
přičemž Tolstoji ukazuje do budoucna. Je škoda, že se na tuto věc zapomíná (7).

JAROSLAV DRESLER

(Mnichov)
S T A L I N S K Ý

Antifašistický

kongres

M O D E L

v Paříži

1935

Červen 1935: sál Pleyel v pařížské Rue ďAmsterdam. Heinrich
Mann, André Gide, Henri Barbusse, Louis Aragon, André Malraux a jiní
proslulí spisovatelé sem svolali mezinárodní kongres na obranu kulturní
svobody. Schází se tu část elity světových spisovatelů politické levice a
levého středu. Snad nikdo z nich si neuvědomuje, že skutečným svolavatelem a pořadatelem sjezdu je v moskevském pozadí Josef Stalin. Necelý
rok před tím, v srpnu 1934, se konal v Moskvě první všesvazový sjezd
Svazu sovětských spisovatelů, na němž bylo vyhlášeno dogma socialistického realismu. Nyní v Paříži jde o to, aby po podřízení sovětské literatury byla infiltrována také světová literatura,
Po mnoha stránkách je rok 1935 dobou přehození určitých výhybek.
Francie a Československo uzavírají spojenecké smlouvy se Sovětským
svazem, ve Francii přichází k moci tzv. Lidová fronta, koná se sjezd Komunistické internacionály, který je nástupem politiky nebo jeStě spíže
propagandistické kampaně zvané antifašismus. Zároveň v Sovětském
svazu utuhuje: začínají první menší stalinské procesy, Stalin zahajuje tažení k fysické likvidaci trockismu.
Mezinárodní sjezd na obranu kulturní svobody, který se konal před
padesáti lety v Paříži, byl už mnohokrát popsán v literatuře. Jako jeden z
prvních o něm psal Vítězslav Nezval v pařížském cestopise Ulice Git-lecoeur, kde se však autor soustředil víc než na kongres na svou blížící se
roztržku se zakladatelem mezinárodního surrealismu André Bretonem a
na episodu s Iljou Erenburgem, který pro své urážlivé články o surrealistech dostal od nich na ulici pár facek. Ani Vítězslav Nezval ovšem nepochopil pozadí sjezdu a omezil se na vyprávění literárních anekdot.
(6) Ruský filozof ANDREJ PAWLOWV cit. stati L. N. Tolstoj und T. G. Masaryk (viz posul. 1)
napsal (str. 82): »Masaryk tudíž kolísal mezi Tolstým a Dostojevským. Oba ho stejné přitahovali.«
( 7 ) Tak JAN PATOČKA V práci Dvě studie o Masarykovi, Toronto 1 9 8 0 , obšírně pojednává o
Masarykově vztahu k Dostojevskému, o jeho vztahu k Tolstému se však nezmiňuje.
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Také Nezval však přehodil v Paříži své výhybky. Rozjel se směrem ke
stalinismu.
Další svědectví o sjezdu před padesáti lety vydali André Gide, Heinrich Mann, Alfred Kantorowicz a mnozí další účastníci. Nás v této chvíli
zajímá svědectví sovětského básníka Borise Pasternaka, které v knize
Lara - Má doba s Pasternakem zaznamenala jeho životní družka Olga
Ivinská,
Boris Pasternak, básnili poněkud esoterický a pravý opak socialistického realismu, byl ostatně zlatým hřebem a hvězdou už na moskevském
sjezdu v srpnu 1934, jak se to alespoň jevilo zahraničním účastníkům.
Byl tam oslavován Erenburgem a Bucharinem a stále obklopován cizími
spisovateli, ale ve skutečnosti byl už u Stalina v nemilosti. Dal se však
využít jako vývěsní štít ve chvílí, kdy se troubilo k nástupu antifašismu,
který měl získat pro Stalina co nejvíc nekomunistů po celém světě.
Ve svých vzpomínkách píše Erenburg: »Několik dní před zahájením
sjezdu se francouzští členové našeho pořadatelského výboru obrátili na
sovětského vyslance v Paříži s prosbou, aby se členy sovětské delegace
stalí také Pasternak a Babel. Když oba přijeli, byl již sjezd zahájen.«
Stalin pochopitelně rád vyhověl, znamenitě se to hodilo do jeho plánů. Poslal proto svého tajemníka za Pasternakem, který se právě léčil v
sanatoriu. Posadili Pasternaka do letadla. »Neodvážil jsem se odříci, měl
jsem strach
řekl o tom později Boris Pasternak Olze Ivinské. Lidé,
kteří měli strach, byli pro Stalina vždycky vítaným ohebným materiálem.
Tak, spíše jen jaksi mimochodem, vynalezl Stalin model stranického
ovládání kultury, kteiy - zejména také v Československu - platí dodnes.
*

*

*

Abych si osvěžil paměť, vypůjčil jsem si z Bavorské státní knihovny v
Mnichově kromě dalších knih také poetickou reportáž Vítězslava Nezvala Ulice Gil-le-coeur, která vyšla už rok po tomto sjezdu u Borových
v Praze. Byl jsem zklamán, protože jsem dostal vydání z roku 1958, které
spojuje v jeden svazek také Neviditelnou Moskvu a Pražského chodce.
Přede mnou si tu knihu za ta léta ještě nikdo nevypůjčil. V závěrečné
poznámce Nezval píše: »Vedli jsme svůj boj se vší upřímností, jíž je schopen moderní člověk tohoto věku, a nelhali jsme. Při pořádání svazku
řídím se toutéž zásadou, z které vyplynul: Pravdu! Pokud jsem některé
pasáže zkrátil, tedy především z důvodů uměleckých. Myslím, že jinak
nemám co dodat k této edici. Vítězslav Nezval.«
Doopravdy je to tak, že Nezval ve vydání z 50. let - dva roky po ChrušEovově řeči o Stalinovi - vypustil vše konfliktní a ponechal tam pouze
mírnou polemiku se sovětským stalinským spisovatelem Michailem Kolcovem. Stín kongresu padl po mnoha letech také na Nezvala. Z té doby
je známý jeho výrok ze setkání s přáteli na balkoně pod hvězdným nebem: »I na těch hvězdách jsou špioni.«
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Stalinský model ovládání a řízení kultury není rafinovaná metoda, k
níž by bylo zapotřebí počítačů. Hlavní zásadou je strach. Již jsme se zmínili, že také básník Boris Pasternak odletěl z Moskvy na pařížský sjezd,
protože se bál. Co předcházelo? V době, kdy Stalin upevňoval svou moc,
žil Pasternak v nejistotě, která je předstupněm strachu. U Stalina být v
milosti či nemilosti byl stav, který se podobá rychlému střídání horké a
studené sprchy. V první polovině 30. let musel Pasternak jako jiní spisovatelé jezdit po kolchozech a sbírat materiál pro knihu o »nové vesnici«. Své družce Olze Ivinské o tom později řekl: »Co jsem tam viděl a
prožil, nelze vyjádřit slovy. Bylo to tak nelidské. Setkávali jsme se s tak
nepředstavitelným utrpením a bídou, s odpudivou nouzí, že se to měnilo
až v abstrakci, která přesahovala všechny hranice lidské schopnosti to
pochopit. Onemocněl jsem a celý rok jsem nemohl spát.«
Když tento rok bez spánku končil, poslal Stalin za Pasternakem svého tajemníka, aby básník jel na pařížský kongres. Básnířka Marina Cvetajevová zaznamenala o tom v dopise: »Boris Pasternak, kterého jsem po
léta na vzdálenost mnoha set verst pokládala za své alter ego, mi na kongresu pošeptal: Neodvážil jsem se odříci, když Stalinův tajemník ke mně
přišel - měl jsem strach.«
Co asi píše Vítězslav Nezval o setkání s tímto básníkem na pařížském
kongresu v roce 1935? V autorem cenzurovaném vydání z roku 1958 čteme:
»Vyměnil jsem několik srdečných vět s Borisem Pasternakem.« Tot! vše.
Zdá se, že k potlačení stalinismu v kultuře, jehož zásada je jednoduchá - totiž strach - není jiný způsob než strach potlačit a překonat. Kde
jste, rytíři bez bázně a hany?
*

*

*

Dnes už víme, že se na pařížském sjezdu projevily dvě tendence» jedna veřejná a jedna skrytá: Spisovatelům patřícím k politické levici a liberálnímu středu šlo o to, aby se konečně vytvořila mezinárodní solidarita
intelektuálů proti fašismu a nacismu. Nacistická kulturní politika se projevila rok před tím veřejným pálením knih a zbavováním nepohodlných
spisovatelů německého státního občanství. Skrytá tendence, stalinská,
usilovala o infiltraci západních intelektuálních kruhů tzv. antifašismem,
ve skutečnosti snahou podřídit levicovou a liberální část světové kultury
zájmům Sovětského svazu.
Mnozí přijali sjezd s ulehčením. Donedávna totiž platila zcela jiná
sovětská politika vůči nacismu a fašismu: němečtí komunisté, kteří zastávali názor, že hlavním nepřítelem je fašismus a nacismus, byli označeni
za úchylky a strana prosazovala tézi, že hlavním nepřítelem dělnické
třídy jsou sociálfašisté, totiž německá sociálně demokratická strana..
Západní intelektuálové měli tedy svázané ruce, Vědělo či spíše tušilo
se, že v Sovětském svazu není rovněž všechno v pořádku, že tam probíhají čistky a připravují se procesy, ale tváří v tvář nacistické hrozbě se
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první poplašné zprávy z Moskvy tlumily. Vždyť přece Boris Pasternak na
pařížském sjezdu mlčel.
16. května 1935, několik dní před pařížským sjezdem, byla v Praze
podepsána sovětsko-československá smlouva. To u nás svazovalo ruce
liberáiňm, jako byli Ferdinand Peroutka a Karel Čapek, kteří už rovněž
melí své zprávy o Sovětském svazu, Moskva se pojímala jako menší zlo
než Berlín. Toto mlčení k potlačování kulturní svobody a k vypuknutí
hromadného teroru v Sovětském svazu mělo nepříznivý dopad na Československo ještě po roce 1945. Události v Sovětském svazu z doby před
2. světovou válkou byly zamlčeny, nemohly varovat.
Přispělo to k tomu, že velká Část kulturní obce, zejména mladá generace, podporovala po válce v Československu komunisty. Mnozí z těchto
souputníků byli zakrátko, po únoru 1948, sami z veřejného kulturního
života vyloučeni.
Vylučování už melo svou tradici. Právě několik dní před pařížským
sjezdem, přesně 13. května 1935, začala v Sovětském svazu všeobecná
prověrka milionů členů komunistické strany, která trvala do 29. září
1936. Postihla také zahraniční komunisty, kteří se před nacistickou
hrozbou uchýlili do exilu do Moskvy. Zatímco se v Paříži hlásal antifašismus, docházelo v Moskvě k čistkám právě mezi těmi německými komunisty, kteří už před několika lety zastávali v podstatě totéž, když upozorňovali na nacistické nebezpečí, Tehdy to však ještě nebyla Stalinova
politika, Stalinova generální linie. V době nástupu propagandistického
antifašismu v západní Evropě bylí první němečtí antiíašisté v této čistce
vyloučeni ze strany, posláni na Sibiř, někteří popraveni, jiní později - v
době sovětsko-nacistického paktu - vyměněni s gestapem.
Pařížský sjezd před 50 lety splnil do značné míry své skryté stalinské
zaměření: pomáhal zmýlit západní intelektuály. Jen někteří prohlédli jako André Gide - který se po návštěvě Sovětského svazu příští rok 193 6
s komunismem rozešel.
K českému aspektu těchto událostí ještě perlička, nedramatická, ale
příznačná: Zmínili jsme se jižř jak Vítězslav Nezval dodatečně v roce
1958 zcensuroval svou knižní reportáž o pařížském sjezdu, kde v novém
vydání vynechal vše, co by mohlo narazit. Nakonec se však sám trochu
přepočítal. Ponechal tam svou polemiku s tehdejším stalinistou Michailem Jefimovičem Kolcovem, který byl rovněž delegátem pařížského sjezdu, Nezval jistě věděl, že španělák Kolcov, o němž se zmiňuje také Hemingway, byl později zlikvidován nebo, jak to stojí v sovětských pramenech, »na konci 30. let se stal obětí represálií«. Česky řečeno byl Kolcov
roku 1942 popraven. Nezvalovi asi ušlo, že, jak praví týž sovětský pramen, Kolcov »byl rehabilitován po 20. sjezdu KSSS«. Tak se intelektuálové zapletli clo soukolí stalinismu. Nezval v tomto případě jen takovým
typickým nezvalovským způsobem.
Hc *
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Máme volit tzv. menší zlo? V praktickém životě se otázka klade skoro
každý den. Byla také v pozadí mezinárodního kongresu na obranu kulturní svobody v Paříži v červnu 1935. Kongres byl pod heslem »antifašismu« začátkem velké propagační kampaně Moskvy. Hlavním režisérem
antifašistické kampaně a také pařížského sjezdu nebyl v pozadí nikdo
menší než nový předseda Komunistické internacionály Jiří Dimitrov.
Na Západě se ovšem už tehdy vědělo, že Hitler a Stalin nejsou protinožci, nýbrž blíženci, ale mnozí západní intelektuálové pokládali Stalina přece jen za menší zlo. Evropa byla ohrožena Hitlerem a zatím ještě
ne Stalinem. Tak pařížský kongres k mnoha věcem mlčel a mlčel na něm
také Boris Pasternak. Básník byl zastrašen do té míry, že se na zpáteční
cestě neodvážil navštívit své rodiče, kteří žili v exilu v Mnichově.
A přece nacházíme v protokolech sjezdu konflikt, který se nedal zcela potlačit. Italský liberál a už deset, ba více let nekompromisní antifašista profesor Salvemini připomněl, že neexistuje jen gestapo, ale i čeka, a
že na Sibiři jsou koncentrační tábory, kde je internován např, známý spisovatel a trockistický teoretik Victor Serge. Za stalinisty odpověděla německá spisovatelka Anna Seghers. Řekla: »V hořícím domě nemůžeme
pomáhat člověkovi, který se řízl do prstu. Přehánění a falešný výklad případu, který několika přítomným leží na srdci, může a musí ve chvíli boje
proti fašismu působit kontrarevolučně,« Německý spisovatel Alfred
Kantorowicz k tomu po letech dodává: »Na základě přímluv svých přátel byl Victor Serge ze sovětského tábora propuštěn, žil ve Francii a byl
stejně ohrožen Hitlerem jako Stalinem. Tak se stalo, že Anna Seghers se
svou rodinou a Victor Serge byli na téže uprchlické lodi, nákladním
parníku Paul Lemerle, když v březnu 1941 unikli z Francie a pak byli
společně asi měsíc intemováni na francouzském antilském ostrově Martinique. Také to patří k uprchlickým osudům,«
Otázka teď je, zda to, co se dělo v Sovětském svazu do června 1935,
bylo ve srovnání s Hitlerovou diktaturou v Německu jen říznutím do
prstu ve chvíli, kdy nám hoří dům. Kdyby býval mohl v Paříži promluvit
Boris Pasternak, byl by vydal svědectví o násilné kolektivizaci venkova,
při níž zahynulo několik milionů lidí. Pasternak se musel zúčastňovat
po venkově spisovatelských brigád. Onemocněl tak, že poslední rok před
pařížským sjezdem nemohl vůbec spát a musel na kongres přímo ze sanatoria. V Paříži byl také Vítězslav Nezval, který se však ve své reportáži
Ulice Git-le-coeurr lépe řečeno ve vydání z konce 50. let, nepřiznal, že
na kongresu, kde šlo o svobodu, nesměl mluvit. K tomu citujme článek
architekta Jaromíra Krejcara Co udělali spisovatelé v Paříži pro svobodu? z Peroutkovy Přítomnosti ze dne 24. července 1935:
»Jistě je však udivující věcí, že na kongresu, který se podle svolávacího hesla mínil zabývati ochranou kulturní svobody, dostalo se Nezvalovi této svobody méně (totiž žádné) než v jeho
měšťácky-demokratické
vlasti, zemi humanismu a liberalismu, kteréžto světové názory sovětský
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tisk nikdy neuvádí jinak než s dodatkem shnilý. Nebýt té měšťácké demokracie a tohoto shnilého liberalismu, by asi mnoho knih Vítězslava
Nezvala, André Bretona a jiných velmi významných spisovatelů světové
literatury světlo světa nespatřilo .... Státní propagandě SSSR doma i za
hranicemi byla pařížským sjezdem spisovatelů prokázána nepopiratelně
výborná služba, ale kde zůstala slibovaná obrana kulturní svobody a
myšlenky? Byl to opravdu hlavní důvod k pořádáni sjezdu?«
Po 50 letech k tomu není co dodat. Otázka zůstává: volit »menší zlo«.
*

*

*

Pod titulem Na obranu kultury připomněla také pražská Tvorba ve
své příloze Kmen tento sjezd, který měl pro desítky a desítky příštích podobných kongresů modelový charakter. Tvorba uveřejnila - aby to vypadalo zcela autenticky - dobovou karikaturu s účastníky sjezdu, mezi nimi s André Gidem, André Malrauxem, Borisem Pasternakem, Isaakem
Babelem a jinými, kteří normálně na stránky tohoto časopisu vlastně nepatří, a nakonec napsala: »I dnes, kdy si připomínáme 50. výročí 1. mezinárodního kongresu spisovatelů na obranu kultury, si plně uvědomujeme Jeho stále aktuální význam v kontextu celosvětového hnutí mírových
sil za zachování života na naší planetě.«
Tvorba nepřímo potvrzuje naší hlavní tézi: sjezd byl generální zkouškou jednak tzv. antifašismu, jednak všech příštích tzv. mírových hnutí.
Příznačné: byl tehdy první spisovatelský sjezd, ale druhý, třetí a další se
už nekonaly, Aspoň někteří ze zúčastněných 250 spisovatelů většinou
zvučných jmen postupně prohledali. Mezi prvními, kdo věděl, oč jde, byl
Karel Čapek. Alfred Kantorowicz připomíná ve svých vzpomínkách, že
Čapek byl sice uveden na oficiálním tištěném programu, ale na kongres
nepřijel.
Příští rok - 1936 - začaly v Moskvě hromadné stalinské divadelní
procesy, roztržka se spisovateli pokračovala a dovršil ji na konci léta
1939 pakt mezi Hitlerem a Stalinem. Zdálo se, že pařížský sjezd bude jen
zapomenutou episodou.
Stalin však vždycky plánoval dlouhodobě. Po 2. světové válce, když
už fráze antifašismu nebyly aktuální a netáhly, bylo vymyšleno mírové
hnutí a nebylo třeba uvažovat o nových postupech. Stalinský model z
Paříže byl snovu uplatněn. Ani leninismus nemusel být ještě dán do sběru starého papíru. Znovu se plně uplatňoval a uplatňuje dodnes Leninův
výrok o »užitečných idiotech«,
V Sovětském svazu sice pokračuje kampaň za likvidaci náboženství,
ale v cizině na mírových kongresech jsou velice užiteční někteří církevní
hodnostáři, Stalin sice doma obnovuje v zastřené formě protižidovské
pogromy, ale Žid Ilja Erenburg a někteří jiní Židé jsou na mezinárodních
kongresech za mír jeho neflepší lidé. Jan Mukařovský je sice levá úchylka, podezřelý z trockismu, zároveň buržoazní strukturalistický pavědec,
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ale protože se bojí a provede ponižující sebekritiku, je to rovněž Stalinův
muž. Stalin nepotřebuje hrdiny, užitečnější jsou zastrašení králíci. Pak
Stalin umírá, ale stalinské kongresy pokračují dodnes. To potvrzuje také
Tvorba, když píše, že pařížský kongres před 50 lety je stále aktuální. A cituje Henri Barbusse, který před 50 lety řekl: »Kongres, který dnes
skončil, není ukončen.«
V týdeníku Přítomnost, který redigoval Ferdinand Peroutka a kam
psával také Peroutkův blízký přítel Karel Čapek, odpověděl Barbussovi
krátce po sjezdu architekt Jaromír Krejcar: »Jistě je škoda, a dnes dvojnásobná, že se kongres nestal opravdu tím, za co jej prohlašuje pan Henri Barbusse, totiž historickou událostí ve vývoji lidstva. Těžko předpovídati
zvláštní význam a dlouhé trvání mezinárodního svazu spisovatelůs založeného na obranu kultury a svobody tištěné myšlenky, jestliže sám
právě jejím potlačováním zahájil svou činnost ... Sjezdu nešlo o hájení
svobody absolutní, bez ohledu na politický nebo literární směr spisovatelův - nýbrž mimo jiné také o potlačení svobody slova pro spisovatele jiné literární orientace než té, která je vládním kruhům v SSSR příjemná.«
Uzavíráme, že kulturní - protikulturní stalinismus je vládním kruhům v
Sovětském svazu tak jako před 50 lety dosud velice příjemný.

MICHAELA FREIOVÁ

(Praha) (*)
K ČLÁNKU VÁCLAVA BENDY

Milý Vašku,
se zpožděním dobře půlročním se konečně dostávám k tomu, abych
sepsala, co mi vadí na Tvém traktátu O problémech nejen morálních (1).
Souhlasím totiž s Tebou, že tyto - primárně osobní - otázky mají i svůj
rozměr společenský a politický: jenže se mi zdá, jako bys právě tomuto
rozměru nevěnoval dost a rozlišené pozornosti.
Pokusil ses vyjádřit ke třem celospolečenským problémům, a to z
občanského hlediska, od něhož odděluješ svá hlediska osobní, souladná
s oficiálními stanovisky katolické církve. Opravdu nevím, můžeme-Ii
my katolíci takhle jednoznačně tvrdit, že ke svým osobním stanoviskům
dospíváme bez přispění katolické církve a že by náš soulad s jejími tradovanými stanovisky byl pouhou »shodou okolností«: o sobě bych si to
rozhodně netroufala tvrdit. Naše mravní stanoviska a - jak doufám naše mravní úsilí přece vždycky nějak vyplývá z naší víry a už náš pohled
(*) Vychází bez vědomí autorky.
( I ) Víz Studie

100-101 ( I V - V / 1 9 8 5 ) , str. 3 8 4 - 3 9 7 .
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na svět a jeho problémy souvisí se způsobem, jak se tato naše víra tradičně formuluje. Už proto si myslím, že nemůžeme své postoje křesťanské,
osobní, občansko-politické a pak ještě profesionální prostě klást vedle
sebe s tím, že z každého hlediska vidíme věci jinak. Konec konců i naše
společnost jako celek žije v duchovním prostoru, který býval křesťanský,
a to, co křesťanského z ní vymizelo, nebylo nahrazeno ničím srovnatelným: obrazně by se dalo říci, že se náš duchovní prostor nemění, ale jen
řídne, a to do té míry, že ti občané, kteří se vědomě neorientují Iďesťansky3 trpívají pocitem vakua - není čeho se zachytit, není čeho se nadýchnout, V tomto smyslu je naše křesťanská orientace darem, o který bychom se měli s ostatními nějak sdílet, protože i jim může nějak pomoci.
Pokud by se nám podařilo posílit ve společnosti povědomí, že ty nejzákladnější mravní zákony, jak je známe ze strohé formulace Desatera,
jsou pevné a neměnné - ať už proto, že byly dány shůry, nebo proto, že si
je společnost po tolik staletí předává - pak by to byla z čistě lidského
hlediska velká pomoc našim bližním, protože jen odtud se lze bránit proti postupujícímu zákonu džungle, onomu příkazu prosazovat vždy především své vlastní krátkodobé zájmy na úkor druhých. Tenhle zákon
džungle sice hoví nejnižším patrům lidské přirozenosti, ale bere lidem
všechnu radost ze života, i radost ze vzájemných vztahů: nutí člověka,
aby byl stále ve střehu, v obraně. Proto jako katolický občan nevidím
společenské problémy jednak katolicky, jednak občansky: ani sama tato
výchozí hlediska nejsou tak zcela nezávislá a v každé jednotlivé otázce
se dost složitě prolínají. Vždyť ani já nestojím jako jednotlivý katolík v
celku rozličných jiných jednotlivců, ale jsem údem církve, která do společnosti dílem patří, dílem ji přesahuje, a v této společnosti jsou ještě jiné
celky, které lidi spojují, a to různým způsobem, navíc se tyto celky mezi
sebou prolínají nebo překrývají, nebo odpuzují atd. Takže se také musím
ptát, co může naše církev pro řešení celospolečenských problémů
udělat, co pro ně tradičně dělala, co pokazila, co se dá ještě zachránit...
*

*

*

Nejprve se musím vymezit k Tvému utřídění Látky: paragraf o rozvodu jsi vsunul mezi paragrafy »Antikoncepce« a »Potrat«. Cítím tu pochopitelnou snahu zdůraznit, že snahy o prevenci početí jsou něco zcela
jiného než zásah proti jednou počatému životu. Právě jako katolický
křesťan si však musím povzdechnout, že toto rozlišení je poměrně nové.
Církev se od samého počátku ohrazovala proti praktikám omezujícím
plodnost. Potrat se prostě řadil k těmto praktikám a nelze se tomu divit:
ženské vajíčko bylo objeveno teprve roku 1827 a do té doby se ženské tělo pokládalo prostě za půdu, do níž se vkládá semeno jako hotový zárodek člověka. Na kterém místě se pak tento proces přeruší, nebylo tehdy
tak podstatné, jak to vidíme my dnes.
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Proti oddělování těchto dvou problematik tedy mluví jednak církevní
tradice, jednak novější vývoj technik regulace porodnosti, který se zaměřuje právě na onu hranici, kterou jsme ještě v době vydání encykliky
Humanae vitae považovali za zcela zřetelnou. Já sama pokládám za velké neštěstí, že církev v šedesátých letech nesoustředila své argumenty na
obhajobu právě této hranice a vyřadila se do značné míry z diskuse tím,
že se opevnila na ukvapeném a nedůsledném stanovisku, jež některé metody antikoncepce schvaluje a jiné odmítá. Naopak oceňuji intuici víry
zdola, která - alespoň u nás - učinila sice z metod prevence početí záležitost vedlejší, v níž panuje značná různost mínění i praxe, zatímco potrat pochopila jako věc prvořadě důležitou, v níž církev vzdoruje tlaku
poměrů jako jeden muž - ba více, jako jedna žena. Tento vzdor, který
leckdy dosahuje až hrdinských rozměrů, je také naším darem společnosti, a to proto, že ve svých důsledcích hájí hodnoty rodinného života a
pozitivní postoj k životu vůbec,
Chceme-li tedy dnes tvrdit, že prevence početí je něco jiného než časná infanticida, interrupce, miniinterrupce a »morning-after pill«, pak
musíme své stanovisko doložit: nemůžeme ho předpokládat tak samozřejmě, jak jsi to naznačil Ty svým rozdělením problematiky.
*

*

*

Na uzákonění potratu z roku 1957 se ozřejmuje řada věcí a dala by se
tu vybudovat dosti zajímavá studie o tom, že úcta k životu je nedělitelná.
Já tu jen naznačím, co považuji za příznakové pro naši situaci: že byl potrat u nás uzákoněn tak brzy (mezi námi a Rakouskem rozdíl téměř 15
let), že to bylo zrovna v padesátých letech, že byl a je tak masově přijímán, že byl předjímán natolik, že se jeho legalizace na křivce populačního vývoje téměř neprojevila (zase na rozdíl od Rakouska, kde představuje skok nápadný na první pohled). Kdo máš uši k slyšení ...
Je pravda, že většina naší společnosti zákon hájí, ale zdaleka ne onou
sebevědomou rétorikou o seberealizaci ženy: argumentace daleko spíše
odráží pochmurnou atmosféru poznané nutnosti, tupého ustupování
všem tlakům a onoho »smutku do škopíčku, lásky na mističku«, jímž
zpěvák před lety charakterizoval náš rodinný život.
Zákonná úprava v právním státě může jít do určité míry přes hlavu
veřejnému mínění (Španělsko), ale jen do určité míry. Proto považuji za
důležité, abychom usilovali o proměnu společenského klimatu, což je
možné už dnes a což kromě přímého přesvědčování znamená usilovat o
obnovu určitých základních lidských hodnot: o tom se ještě zmíním v
části o rozvodu.
Mezní případ problematiky potratu představují potraty z medicínské
indikace. Je jisté, že se tato indikace zneužívá a že se ještě více zneužívá
v situaci, kdy je jediným důvodem k přerušení těhotenství. Závažné indikace nicméně existují a zákon je připustit musí z několika důvodů.
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Pokud jde o - stále vzácnější - případ, kdy těhotenství ohrožuje přímo život ženy, pak přijmout takové těhotenství znamená obětovat za
druhého život: takovou oběť nelze na spoluobčanu vynucovat zákonem.
V katolické církvi je o tomto krajním případě různost názoru (Pius XI.,
svatý Alfons z Liguori)- Za stejný - ne-li problémovější - považuji případ, kdy se těhotenství, porod a laktace stávají spouštěcím mechanismem těžko zvládnutelné psychózy.
Bohužel stále častější indikací je genetické riziko, a tady nelze souhlasit s Tvým tvrzením, že stoupající počet genetických vad je důsledkem
potratů. ]e to - kromě takových vlivů jako nezdravá životospráva a horší
životní prostředí - také důsledek medicínských zásahů do přirozeného
průběhu početí a těhotenství a tyto zásahy směřují - ba z největší části
skutečně slouží - k záchraně života. Díky lékařské péči mohou počít i
ženy, které by jinak zůstaly neplodné, jiné ženy mohou donosit těhotenství, které by skončilo samovolným potratem, dalším matkám zachraňuje speciální péče děti předčasně narozené, které by bez ní zahynuly. Potíž je ovšem v tom ř že se touto intenzívní péčí zachovají při životě i takové děti, které by příroda vyřadila jako méněcenné. Některým z
nich se dá odborně pomocí, jiným ne. Tady se ovšem vynořuje nutnost
ovlivňovat věc i z druhé strany a s ní i řada problémů: které genetické vady znehodnocují život postiženého člověka a do jaké míry? Kolik geneticky postižených dětí dokáže konkrétní společnost léčit a obstarat? A
především; kolik takto postižených dětí zvládne rodina - nejen psychicky, ale prostě pracovně?
Mezní případy potratu z lékařské indikace mají dva společné rysy:
jednak nemění nic na tom, že potrat je úmyslné zabití, nevytvářejí z něj
obecnou normu, ale jsou prostě zoufalým řešením zoufalé situace tam,
kde jiné než zoufalé řešení neexistuje. Za druhé je třeba zdůraznit, že
naprosté většině tohoto malého počtu případů lze předejít účinnou antikoncepcí. (Pacientka před léčbou ionizujícím zářením, cytostatiky a
léky poškozujícími plod bývá přece předem upozorněna, že nesmí otěhotnět.) Účinná antikoncepce je ovšem jen taková, která kombinuje více
metod dohromady. Jakou »pomocí« v takové mezní situaci je stanovisko
vyjádřené např. encyklikou Humanae viíae, je bohužel nasnadě ...
Píšeš, že nemáme přenechávat medicíně větší prostor, než jí přísluší.
K tomu bych podotkla, že úřední reglementace osobního života není ještě medicína, i když se náhodou hlásá v místnosti označené jako »ordinace«. Díváme-li se ovšem podezíravě na medicínu vůbec (což je v
dnešní antiscientistní atmosféře zcela běžné), pak vytváříme jen protipól
scientistní nabubřelosti, která zase tvrdí, že »ve vědě nemá moralizování
místo«. Naše současné úsilí by mělo směřovat spíše k vytváření alternativ, resp. zákonného prostoru pro alternativy, jakým je např. uznání námitky svědomí pro zdravotníky: neměli bychom tedy nezávisle snít o
tom, že by se potraty měly prostě zakázat, ale měli bychom usilovat o to,
342

aby potrat nemohl být vnucován lidem, kteří si ho nepřejí, aby nebyl indikován tam, kde pro to není dost závažný důvod, apod. Z věcí, jež jsou
možné už dnes, považuji za mimořádně důležité, abychom veřejnost nějak účinněji upozorňovali na to, že tu vůbec jde o závažný problém.
Zatím se nám to moc nepodařilo.
Není mi jasné, co míníš mírností a humánními zřeteli při uplatňování zákazu potratu. Právní norma musí být především přesná, logická a musí dobře
rozlišovat Uplatňovat se pak musí nikoli mírně a humánně, ale důsledně.
*

*

*

V kapitole věnované rozvodu se, myslím, zvláště projevuje slabina
Tvé snahy o morální hodnocení: předpokládáš tu totiž jakousi obecnou
problematiku, která je stejnoměrně rozložena a týká se stejným způsobem všech zúčastněných. K hlubším příčinám se takhle dostat nemůžeš.
Uvedu jako příklad dva výraznější okruhy, které spoluurčují - i když
nevyčerpávají - problematiku manželství u nás. Prvním je vztah žen k
manželství, druhým je oslabení rodinné výchovy.
Za halasného pokřiku o osvobození ženy se v posledních desítkách
let u nás vytvořila situace, kdy se manželství stalo pro ženu daleko nevýhodnějším, ba riskantnějším podnikem než dříve. K tradiční roli pečovatelské jí přibyly povinnosti spoluživitelky rodiny: přitom svou úlohu
matky a udržovatelky domova, tedy roli ze své povahy dlouhodobou a
nepominutelnou, má vykonávat v manželství, jež se stalo věcí krátkodobou a kdykoli přerušitelnou - má tedy budovat trvalé věci na pomíjivém
základě. Situace žen pohřbených pod troskami takovýchto životních domů budovaných na právním písku je natolik odrazující, že ve druhé fázi
emancipace jsou to právě ženy, které se proti instituci manželství bouří
nejvíce. Odmítají mít více dětí, odmítají se jim celodenně věnovat, odmítají šetřit, odmítají plánovat budoucnost - a především odmítají udržovat
manželství, pokud je plně neuspokojuje, a to z pochopitelných důvodů:
žena, která ví, že může být ve stáří odložena bez jakékoli morální satisfakce a hmotné rekompenzace, ba dokonce bez možnosti mít vůbec na
trvání svého manželství vliv {stará žena: »Já se rozvést nedám!«, advokát: »O tom přece vy nebudete rozhodovat...«), má v produktivním věku
snahu postavit se na vlastní nohy a nebýt na právně nezajištěné instituci
manželství závislá. Nemá-li ani právní možnost na rozvod přistoupit nebo nepřistoupit a musí-li přenechat cizím osobám úsudek o tom, zda její
manželství »plní« nebo »neplní« svou »společenskou funkci«, nemá pochopitelně valný zájem na instituci, která na ni klade obrovské požadavky, aniž by jí poskytovala nějaké jistoty. Jestliže větší část žádostí o rozvod podávají dnes u nás ženy, pak - troufám si tvrdit - za to nevděčíme
ani tak romantickým láskám, flirtu, poživačnosti; neodpovědnosti, lehkomyslnosti a jiným příčinám, citovaným z kazatelny, ale prostě naší
celkové situaci boje o život, kde nejlepší obranou je útok.
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Jestliže tento rys problematiky považuji jen za spoluurčujfcí a uvědomují si, že jsou tu ještě jiní, stejně mocní činitelé, pak oslabení rodinných vazeb, dané ínstituční výchovou dětí, považuji za činitel základní,
který snad nejradíkálněji poddolovává instituci manželství a rodiny a
který způsobuje, že pří celosvětově stoupajícím trendu rozvodovosti se
právě u nás více než kde jinde rozvádějí lidé, kteří mají malé děti (zatímco např. v Rakousku je polovina rozvedených párů bezdětná, má u nás
3/4 rozvedených párů malé děti v předškolním a školním věku: přitom
celkový počet rozvodů je u nás téměř o třetinu vyšší než v Rakousku),
Matka, oddělená na většinu dne od svých - často zcela maličkých - dětí,
vytvoří mezi sebou a dítětem vazbu jen podmíněnou a oslabenou, často
se ani nenaučí s dítětem žít a mít radost ze společného pobývání (»za tu
sobotu a neděli jsem z něj úplně vyřízená«). Na péči o dítě vidí hlavně
obtíže a nevýhody (což je zase přirozené, uvážíme-lí, jak jí dítě svými
potřebami ztěžuje situaci v zaměstnání), ale na druhé straně dítě sobecky pokládá právě za onu životní jistotu, díky níž po ztroskotání
manželství (s nímž raději od začátku počítá) nezůstane sama.
Takto vyrostlé děti už dobra trvalých, těsných a pevných vztahů vůbec neznají: od malička vědí, že zajišťování životní úrovně je důležitější
než vlastní rodinný život, vědí, že slabé a neproduktivní osoby nelze
chovat doma (kdo by se o ně staral?), ale že se odkládají do speciálních
institucí, vědí, že domov je místo, kde zpravidla nikdo není, protože
všichni jsou v práci, vědí, že člověk na člověka nemá čas - prostě vědí, že
život je boj každého s každým a že člověk nesmí být sentimentální, aby
na to nedoplatí!. Vykládat takto citově vychudlým lidem o nějaké morálce je ztráta času: nemají nač ji uplatnit.
* *

*

Nakonec se teprve dostávám k tomu, proč vlastně na Tvůj traktát reaguji písemně: napsal jsi totiž, že o svém tématu uvažuješ mj. jako politik,
a zmiňuješ se občas o roli, kterou má v těchto nejen osobních věcech
stát. Ale právě jako politik bys neměl tak radikálně oddělovat sféru vlivu
státní moci od sféry individuálního svědomí, tj. předpokládat vyhraněné,
zralé svědomí na jedné straně a jakýsi minimální stát na druhé straně. Z
takového modelu Ti totiž vypadne celá řada věcí: především vliv právní
normy na utváření jednotlivcova svědomí, úloha právní normy jako formy komunikace v pluralitní společnosti, úloha ústavy a ústavního soudu
jako strážce kontinuity právního a tím i mravního myšlení národa zkrátka celé to složité předivo vztahů mezi mravností jednotlivce a
právní normou společenství s její historickou dimenzí. Další abstraktní,
a proto nebezpečnou dichotomií je Tvůj protiklad jakéhosi minimalisticky pojatého státu a teokracie, a to protiklad výlučný, bez naznačení
plynulých přechodů mezi různými státními formami.
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Pokud vím, ani teokracie typu Kalvínovy Ženevy nebo puritánských
obcf v Americe neomezovala podstatně hospodářskou iniciativu jednotlivce, na druhé straně však za něj neřešila jeho sociální problémy. V tomto smyslu má minimalistický stát (reprezentovaný snad liberálním státem 19. století? - nevím, jak Tvoje představa přesně vypadá) s historickými teokraciemi dost společného. Protiklad obojího pojetí se totiž týká
jen reglementace resp. uvolnění mravního života občanů. Proti oběma
těmto možnostem staví encykliky Rerum no varum a ještě důrazněji Časti connubii požadavek státu sociálního, tj. takového státu, který má při zachování hospodářských svobod člověka - zajistit takové podmínky, jež by umožňovaly jednotlivci mravní život podle požadavků křesťanské morálky. Za tímto východiskem samotným je asi třeba stát: je
správné, aby stát sloužil lidské společnosti tím, že bude právně i hospodářsky zajišťovat, aby jednotlivec mohl plně a důstojně žít v tom nejpřirozenějším společenství, jímž je rodina (2).
Ostřílený občan druhé poloviny dvacátého století se však bude ptát:
»Do jaké míry se tak má dít?« Příjmy odstupňované podle sociálních
potřeb (jak to výslovně požaduje Pius XI. na jiném místě citované encykliky) se totiž stávají jakýmisi »podporami v zaměstnanosti«, pevná sociální půda pod nohama se stává stropem nad hlavou. Státní instituce se
dostávají do pokušení, aby samy určovaly stupeň potřeb, jimž má stát
ekonomicky vycházet vstříc: např. u nás úprava rodinných přídavků
podporuje rodiny do čtyř dětí, v Indii už jen do dvou, v Číně do jednoho ...
Snažíme-li se zajistit podmínky, aby každý uživil svou rodinu, ztěžujeme
lidem, aby uživili tak velkou rodinu, jak uznají za vhodné, resp. za mravné. Bere-li na sebe stát povinnosti jednotlivce, nutně přebírá i jeho práva: ponechává-li však jednotlivce a rodiny sobě samým, resp. jejich
vlastní iniciativě, ponechává často slabé na pospas silnějším, nechává
jednotlivce topit se v neřešitelných situacích.
(2) Citát z encykliky Pia XI. Casfi connubii;
126. Kdyby pak soukromá podpora nestačila, je povinnosti veřejných svuzků doplnit
nedostatečné prostředky soukromníků, zvláště když běží o věc tak důležitou, jako je člověka důstojný stav rodin a manželů. Neboť nedostává-li se rodinám, zvláště těm, které miyí
více dětí, vhodných bytů; ne muže-H si muž opatřit příležitost k práci a výdělku; ncní-li
možno koupit nezbytných věcí denní potřeby leda jenom za předražené ceny; jsou-li i
matky - na velikou škodu domácnosti - nevyhnutelně nuceny vydělávat mzdu vlastni
prací; nedostává-li se matkám při obvyklých nebo dokonce při mimořádných obtížích mateřství přiměřené potravy, léků, pomoci zkušeného lékaře a podobně; pak každému je jasno, že manželé malomyslně ztrácejí všechnu naději a že život v rodině a zachováváni přikázáni Božích jsou spojeny s velikými obtížemi. Mimo to může vzejít veliké nebezpečí pro
blaho veřejné a veřejnou bezpečnost, ba i pro život státu, upadnou-li takoví lidé až tak v
zoufalství, že - poněvadž již nemají obavu, že by mohli je&tě něco ztratit -osmělují se doufat, že jen získají, a snad mnoho získají, provedou-JÍ rozvrácení státu a všeho řádu,
127. Proto ti, jimž je svěřena péče o stát a obecné blaho, nesmějí zanedbávat takových
potřeb manželů a rodin, jinak způsobí těžkou Škodu státu a obecnému blahu. Proto při
zákonodárství a při stanovení veřejných výdajů aí se tak starají o nuzné rodiny, že péči o ně
zařazují mezi hlavní úkoly své moci.
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Podíváme-li se na stát ze zorného úhlu jeho vztahu k manželství a rodině, vidíme, že právě sociální politika je oním nezbytným,-ale nebezpečným závažím, které udržuje nebo vychyluje rovnováhu mezi individuálním a společenským, mezi svobodou a poviností, mezi jistotou a odpovědnosti Řešení vidím jedině v opatrném udržování této rovnováhy,
v tom, že se veškeré posuny v sociální politice provádějí jemně a uvážlivě. Příliš vyhraněná pojetí bývají zpravidla od zlého.
Proto se mi zdá, že nemá smysl uvažovat o tom, co by stát měl zakázat
a do čeho by neměl zasahovat, pokud se především neptáme, jak vůbec
koncipovat stát, aby sloužil rodinnému společenství, z něhož teprve rostou širší společenské vztahy. Stát je orgánem společnosti a má chránit
určité její hodnoty; takže bychom museli vyjít z otázky, které hodnoty to
jsou, nebo lépe - které hodnoty nám ještě zbyly.
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Druhým vatikánským koncilem se církev odvážně vydala na cestu,
kterou poslední mimořádná biskupská synoda slavnostně a všeobecně
potvrdila. Jde - snad po prvé v dějinách církve - o velké dílo evangelní
obnovy, jež hierarchie nejen schvaluje, nýbrž též řídí a jež nejvýznačnější církevní představitelé zcela podporují a prosazují. Směr, který poslední synoda včdomě zvolila a zcela uznala a jímž se otevírá všem vnuknutím a osvícením Ducha svatého, musel s konečnou platností skoncovat s postojem, který odsuzuje bludy a brání se vůči nim, a v každé situaci
přijmout zaměření (jež kdysi doporučoval svatý Tomáš Akvinský), aby
se ve všech vztazích nejprve a především hledalo, co spojuje, a pak teprve
(*) Chceme seznámil České čtenáře s článkem profesora déjin filosofie na Katolické universitě
v Lublinů n osobního přítele papeže Jana Pavla II. o jistě významné osobnosti českých náboženských důjin. Článek s palcovým titulem Jan Hus - here tyk czy prcku rsor Vaticanum
secundum na první stronč vyšel v polském katolickém týdeníku »Tygodnik Powszechny«,
ročník XL, t. 6 (1911), Krakov 9. února 1986, str. 1-2. Doufáme, že doba již dozrála natolik,
abychom se o »Husův případ« mohli z^jlniat bez emocí a přemrštěně apologetického zaméřenl, se skutečnou snahou o pochopení tehdejší situace a o poznání celé pravdy. Mělo
by lo být v zrijniu církve a českých katolíků především - pozn. prekl.
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zjišťovat rozdíly se snahou dopátrat se jejich vlastní a hluboké příčiny.
Důsledkem tohoto vědomě zvoleného otevřeného zaměření, jež určuje
samu podstatu významného koncilového aggiomamento,
muselo být
přezkoumání řady nadmíru ukvapených a krajních - v mnoha případech
chybných a škodlivých - kroků, jež v minulosti učinila církevní moc. Z
toho dnes naléhavě vychází nutnost přezkoumat mnohá církevní odsouzení a zákazy podobně, jak se to činilo i dříve odvoláním různých
místních i všeobecných censur nebo procesů (např, proces, který odsoudil svatou Johanu z Arku k upálení za živa). Mnohé se již vykonalo a třeba na Galileiho nebo Martina Luthera se díváme ve zcela jiném světle
než dříve. Je však ještě třeba mnohé udělat. D o popředí vystupují takové
postavy jako velký teolog Origenes nebo Jan Hus, mučedník čili svědek
rodícího se nového a hluboce evangelního pojetí církve. Již v roce 1965
psal biskup M. Rechowicz, že se mezi katolíky objevují hlasy, jež žádají,
aby byl Hus osvobozen »od výtky hereze a také ... aby byl přezkoumán
proces v Kostnici« (1).
K těmto hlasům se přidávám s plným přesvědčením, i když nejsem
teologem; mým oborem jsou dějiny filosofie 15. století. To mi umožnilo,
abych se poněkud blíže seznámil s Husovými názory a s celou složitou
tematikou spojenou s dílem, jež vykonal. Nehledě na obludnost, jakou
bylo odsuzování lidí za jejich názory k ukrutné smrti upálením na hranici, celý Husův »případ« - jak se odehrál na Kostnickém koncilu - je plný
událostí a episod, jež budí náš převeliký odpor. Nesmírná převaha taktických a politických činitelů tu převzala zdání bdělosti o čistotu víry.
Bez ohledu na glejt, který dal Husovi císař Zikmund Lucemburský, se
dával průchod nepřátelství vůči Husovi a Čechům již dlouhou dobu před
odsouzením a v Kostnici se jednalo s Mistrem Janem jako se zločincem
přes protest, který podali tam přítomní Češi a Poláci. Při čtení akt procesu vzniká dojem, že text retraktace (odvolání bludů) předložený Husovi
k podepsání byl pro něho nepřijatelný, protože byl lživý a opíral sc o
mylně a zlomyslně mu připisovaná tvrzení.
A tak Hus retraktaci nepodepisuje, nýbrž 1. července 1415 vyhlašuje
slavnostní prohlášení. Potvrzuje v něm, že je kdykoli ochoten odvolat
všechny bludy proti víře, jichž se mohl dopustit, nemůže však uznat za
vlastní názory, jež nikdy nehlásal. Obrana pravdy však Husovi nepomohla. V Kostnici zvítězilo násilí a snaha za každou cenu zničit nebezpečného protivníka. Pročítá-li se líčení, jak probíhalo patnácté koncilní
zasedání v Kostnici, na němž byla čtena dlouhá obžaloba »heretika Husa«, vzniká dojem, že nešťastný »heretik« představoval autentické
mravní a evangelní hodnoty, zatímco jeho žalobci se podobají »radě farizeů a zákoníků« z evangelií, které spojuje prolhanost a pokrytectví a
kteří jsou zároveň plni domýšlivosti a samolibosti.
(1) M RECHOWICZ, Jan Hus, v »Tygodnik Powszechny« XIX, č. 52 {893), 26. prosince 1965.
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Dne 6- července 1415 bylo na onom patnáctém zasedání vybráno a
vhodně zredigováno třicet tvrzení, jež se nalézalo v Husových spisech
(hlavně v jeho De Ecclesia vzniklé v roce 1413). Tyto téže byly jako bludy
a nesrovnávající se s vírou a mravy odsouzeny spolu s autorem, přestože
Hus neuznal za vlastní názory, jež se mu vytýkaly. Svědek těchto událostí, Čech Petr z Mladoňovic, vypovídá, že Hus musel v kleče vyslechnout rozsudek odsouzení k smrti a zatracení, načež se hlasitě pomodlil:
»Pane Jezu Kriste, tebe prosím pro tvé veliké milosrdenství, rač odpustit
všem mým nepřátelům. Neboť ty víš, že mě křivě osočili a obžalovali, křivé svědky proti mně vedli, křivé artikuly proti mně vymýšleli. Odpusť
jim, prosím, pro tvé nesmírné milosrdenství« (2).
Po Husovi šel na hranici (30. května 1416) jeho o několik let mladší
druh Mistr pražské university Jeroným Pražský. Zemřel jen proto, že
nechtěl podepsat (jak to udělali všichni účastníci koncilu pod hrozbou
trestu smrti!), že rozsudek proti Husovi byl oprávněný. Kdo neschvaloval tyto koncilní rozsudky, zařazoval se mezi nepřátele celého veřejného
pořádku, který církev považovala za neměnný. Nebylo radno zastávat
odsouzené názory nebo psát o smrti obou Čechů způsobem, jakým to
učinil Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II.: »Dějiny nás
ujistí, že žádný filosof nenesl smrt tak statečně, jako ti dva vydrželi žár
plamenů« (3)!

it Üt *
V čem vlastně tkvělo jádro sporů? Hus se domáhal důkladné reformy
celého církevního života a tím, že usiloval o opravdový návrat k evangeliu, ohrozil samé základy politického postavení císařské monarchie a
církevního státu a také světského panování papeže a biskupů (in íetnporalibus). Jeho nauka se týkala především oblasti mravní. Když hlouběji
zkoumáme jeho názory, vnucuje se nám závěr, že nebyl heretikem, byl
naopak radikální ve svých požadavcích, jež se týkaly duchovenstva, a
kromě toho byl Čechem, který se stavěl proti německé nadvládě v Praze.
Znepřátelil si tak dvojí moc: centrální církevní vládu, jež bránila svůj
»vlastnický stav« (podle jejího přesvědčení nerozlučně spojený s ustanoveným řádem v církvi), a císařství, jež se v té době bálo všech projevů vymanění částečných, národních království.
(2) PETR Z MLADOŇOVIC, Pašije Mistra Jana Husi, v Prameny dějin českých 8, vydal V. NOVOTNÝ, Praha 1938, str. 136-137 - p o z n . překl.

(3) Uvádí K. J. HEFELE, Histoire des Conciles, franc, překlad, sv. VTI/1, Paris 1916, str. 333 pozn, autora.
V t OTU to svém tvrzení Aeneas Silvius Piccolomini opakuje zprávu, kterou píše 3. května
1417 z Kostnice Poggio Bracciolini v dopise Leonardovi Brunimu z Arezza. Tento dopis
byl velmi známý a existuje i jeho staročeský překlad. Poggio piSe o Jeronýmovi Pražském v
dopise: »Je mi známo, že ani onen Mucius Scaevola s tak smělou mysli netrpěl upálení jediného údu jako tento celého těla. Ale ani Sokrates tak dobrovolné nepil jed, jako tento
pt^al oheň.« Uvedeno v Prameny dějin českých 8, cit,, str. 334 - pozn. překl.
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Zdá se, že tyto důvody - v podstatě politické - převládají jako hnací
síly násilného útoku vedeného proti Husovi a potom proti husitům. Již
na prahu 15. století se Němci - sloužíce si podvody a úskoky - snaží dokázat, že česká natio na pražské universitě je hnízdem naukových bludů
čerpaných ze spisů radikálního anglického reformátora Jana Wyclifa, V
ostrých střetnutích se Češi snaží dokázat, že skoro polovina pětačtyřiceti
tézí, jejichž odsouzení (28. května 1403) uskutečnila německá natio, je
podvodem (4). Německo-český spor tu zároveň připomíná současný boj
křižácko-polský. Je velmi významné, že Hus vystupuje na obranu českých rolníků utiskovaných německými pány a navazuje styky směřující
k příměří s Jagielíem a s Witoldem. Nezapomínejme, že Češi nabízeli dokonce českou korunu Vladislavovi Jagellonskému.
Všechny tyto záležitosti vyžadují další důkladnější zkoumání, vzniká
však dojem, že v tomto sporu naukové důvody, jež obviňují Husa a Čechy, byly nějak násilně přizpůsobeny předem připravenému obvinění,
Nejnovější výzkumy např. potvrzují, že Wyclifovy náhledy měly zřejmý
vliv v Praze a že také byl živý kulturní styk mezi Čechami a Anglií v té
době (je třeba nezapomínat, že Anna, dcera v Praze sídlícího císaře Karla IV. a sestra českého krále Václava, se stala - roku 1381 - manželkou
anglického krále Richarda IL); zároveň však tyto výzkumy zdůrazňují
Husovu vnitřní nezávislost na mnoha Wyclifových tézích, jež částečně
přejímal a částečně pomíjel (5). Nepřátelé Husa a Čechů vinili též české
prostředí, že se v něm zastával extrémní realismus (platónský), který se
neshoduje s pravověrnou teologií, v něm pak viděli pramen všech herezí
(Universalia realia sunt heresis seminaria - reální universálie jsou líhní
herezí) (6); ve skutečnosti však nauková situace v tehdejší Praze byla
mnohem složitější a - jak se zdá - naukové rozdíly byly pod vlivem národně společenského sporu, který se zvláště týkal samé podstaty křesťanství a církve.
Husovými zapřísáhlými odpůrci se stali lidé, kteří měli zcela jiný
pohled na církev, její strukturu a poslání než on a v činnosti a záměrech
českého reformátora viděli oharek nového rozkolu v církvi rozbité a
oslabené západním schismatem, oharek, který je třeba utlumit v
počátcích, aby z něj nevznikl hrozný požár. Pro hlavní Husovy odpůrce
(např. Štěpána Pálče nebo Stanislava ze Znojma) je církev mystické tělo,
jež se skládá z papeže jako hlavy a kardinálů jako jednotlivých údů, Páleč vytýká Husovi, že jako církev chápe všechny věřící a ne jenom duchovenstvo, že šíří ideál »církve chudých« a požaduje, aby duchovní nevykonávali svou moc, jsou-li ve stavu smrtelného hříchu. Také Jan Gerson - jistě pod vlivem propagandy, kterou rozšířili Němci - přijel do
(4) Sr. např. F.

B Ö H R I N G E R , Die Kirche Christi II, Zürich 1858, str. 121nn.
(5) Sr. P. DE VOOGHT, Hussiana, Louvain 1960, str. 5.
(6) Sr. F. ŠMAHEL, Universalia realia siw t haeresis seminaria, v »Československý časopis hi-

storický« 16 (1968), a. 6, str. 797-818.
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Kostnice, aniž by pomýšlel na usmíření, a s přesvědčením, že Hus šíří tak
rozvratné názory, jež si zasluhují, aby byly ničeny »ohněm a mečem, ne
však pomocí jemných úvah« (7). Proto také v Kostnici nebylo ovzduší
příznivé pro dialog a pro porozumění důvodům, jež Hus zdůrazňoval.
Mírnější než Gerson byl druhý »velký Francouz« Petr ďAilly. Mnohem
později - již po kostnické tragedii - se jako skutečný »člověk dialogu s
Cechy« projevil Mikuláš Kusánský, ale teprve na Basilejském sněmu. V
Kostnici neměl Hus žádné přátele, kteří by pro něho mohli něco udělat.
5. června 1415 napsal Hus tajemnou větu:
mezi všemi duchovními
nemám přítele mimo otce (?) a jednoho známého doktora Poláka«.
Navíc Pavel Wlodkowic a Záviš Černý z Garbowa se ho zastávali, když
se s ním v Kostnicí před procesem zacházelo jako se zločincem.
Tak bylo na koncilu; vše ukazuje však na to, že král Vladislav Jagiello
a jeho okolí a také značná část polské šlechty (např. rod Šafraňců) měli
pro Husa živou smypatii; považovali ho za mučedníka dobré věci a chtěli získat husity za spojence v boji s křižáckým řádem. Západní svět a
větší část koncilních Otců v Kostnici si jistě neuvědomovali skutečnost,
že Jan Hus a Jeroným Pražský nebyli osamoceni a že za nimi stál početný
zástup rozhodných přívrženců. Jde hlavně o Čechy. Prostorem malé,
avšak neobyčejně účinné středisko Husovy činnosti, Betlémská kaple v
Praze (kde od roku 1402 Hus česky káže), se opíralo o již značně rozšířené reformní hnutí v Čechách. Na přelomu 14. a 15. století směřuje mnoho vynikajících mužů vědomě k hluboké reformě, jež měla vyléčit nemocný organismus církve. Uveďme alespoň nejdůležitější jména: Arnošt
z Pardubic, Konrád Waldhauser, Matěj z Janova, Matouš z Krakova a
obzvláště Jan Milíč z Kroměříže. Názory těchto mužů a obzvláště samotného Husa vyzařují rovněž do Polska, jakož i do sousedních německých
krajů (např. Erfurt, Lipsko, Vídeň). Neudiví, že vykonání rozsudku nad
Husem se v těchto kruzích chápalo prostě jako smrt mučedníka. Jeho úcta jako svatého se šířila v Čechách a v sousedních královstvích. Tyto
sklony musily být silné a velmi rozšířené; brzy po skončení popravy byl
Husův popel vhozen do Rýna, aby náhodou Češi, kteří byli přítomní v
Kostnici, jej neukradli jako ostatek! V každém případě se dvě hranice zapálené v Kostnici staly zlověstným znamením, jež po celá staletí ztěžovalo navázání opravdových svazků mezi českým národem a katolickou
církví.
*

*

*

Hus byl zcela jistě člověkem hluboce zaujatým starostí o čistotu křesťanství a církve. Byl společensky méně revoluční než dva jiní reformátoři, Jeroným Pražský a právník Jan Jesenic, kteří např. ve Vídni a v Lipsku
(7) Podle Gersona je třeba Husovy názory zničit »magis řgne et gfad to quam curiosa ratiociftatione«.
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byli považováni za vlastní vůdce pražských reforem. Přesto však Husova
činnost a jeho program projevovaly nejhlubší revolučnost, dokonce úsilí
o radikální přizpůsobení církve požadavkům evangelia; církev a teologie
se měly stávat stále více evangelními. Aby se tento záměr uskutečnil, bylo třeba otřást dvěma pilíři, na nichž byla vybudována celá struktura tehdejší moci církve: šlo o teokratickou papežskou vládu a výsadní postavení římské kurie v institucionálním církevním uspořádání. Hus se tak
dotkl dvou nesmírně citlivých bodů církve chápaných jako světská vláda. Jeho názor, že skutečnou hlavou církve je Ježíš Kristus a ne papež - a
také, že vláda v církvi nemá být výlučně v rukou kanonistů spojených s
římskou kurií (ani v nejmenším však Hus nepopírá význam kanonického práva) - byl považován za výzvu danou ustálenému uspořádání v
církvi a v latinské křesťanské Evropě. Pouhým důsledkem tohoto zásadního postoje je Husovo zaujetí stanoviska k příliš ukvapenému uznávání zázraků (např. jeho kritika údajného zázraku ve Wilsnack v Sasku)
a k rozšířenému zneužívání udělování odpustků a zisku z nich. Významné je též jeho zdůraznění základní role Písma svatého jako pramene křesťanského učení. Mluví o ní často opakovaným tvrzením: Scriptum vel
ratio infallibilis (Písmo svaté jako jediný, neomylný základ víry).
Nezapomínejme, že činnost Mistra Jana Husa spadá do století, v
němž se začíná krystalisovat eklesiologie, nauka o církvi. Podobně jako
Kristus zjevoval postupně své božství během svého dějinného života na
zemi, tak také tajemství církve se lidstvu ukazuje zvolna a uskutečňuje se
po úsecích, rodí v bolestech a za cenu velkých obětí. Vlastně takovou
obětí přinesenou za hlubší pochopení smyslu tajemství církve bylo Husovo učení, jež o několik století předchází ono údobí, kdy církev sama
sebe určuje na Druhém vatikánském sněmu. Připomeňme si hlavní téže,
o jejichž uznání bojoval apoštol pražského aggiornamento.
Předně zdůrazňoval, že církev není pouze duchovenstvo, ale že je
shromáždění všech lidí určených ke spáse {congregatio fidelium\ v pozdějších spisech congregatio nebo universitas praedestinatorum). Proti
tehdejším omezujícím klerikálním a juridickým názorům Hus již stavěl
to, co v konstituci Lumen gentium bude vyjádřeno známým popsáním
církve jako Božího lidu. Přitom je třeba poznamenat, že Hus nezlehčuje
význam kanonického práva, žádá však, aby bylo ve větší míře projevem
božského a přirozeného práva (Gracián) než positivního lidského práva
(dekrety kanonistů).
Naprosto neodmítal papežský primát, ale zušlechťoval jej tím, že jej
vysvětloval ne politicky a sociologicky, nýbrž mysticky. Jediná hlava
církve v plném slova smyslu je Kristus jako jediný a věčný velekněz. Papež zpřítomňuje a zastupuje Krista a nejčestnějším úkolem římského
biskupa je primát služby (vysvětlovaný Husem jako »primát ctnosti a
službě církvi«).
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Z důvodu tohoto »primátu ctnosti« se má papež vyznačovat především svatostí života. Svatost, úsilí o mravní dokonalost a ne přívlastky
»mocného vládce« a »kovaného panovníka« mají být základními rysy
římského biskupa. Jestliže se tento požadavek mravní neporušenosti
vztahuje v celém rozsahu na papeže, týká se též hierarchie a duchovního
stavu v jejich celku. Bylo by třeba blíže prozkoumat, zda učení o tzv.
»dominium ex gratia« (názor, že oběť mše svaté a svátosti jsou platné
pouze tehdy, jestliže je uděluje a koná kněz ve stavu milosti, tj. bez smrtelného hříchu) (8) byl Husův názor či až názor husitských teologů a zda
sám Hus netvrdil pouze, že kněz ve stavu těžkého hříchu nemá morální
právo k vykonávání svých kněžských funkcí.
U Husa ještě není idea svatosti světských lidí, aleje tu výrazný obrat k
onomu množství lidí, kteří jsou v církvi a nepatří k duchovnímu stavu.
Šlo o to, aby např. duchovní postižení různými církevními tresty a censurami (často tehdy nespravedlivými a majícími málo společného s čistotou víry a mravů, nýbrž určovanými ohledem politických a společenských zájmů) měli právo ujímat se hlasu v církvi a aby toto právo mohlo
náležet i světským lidem.
Tato snaha, aby byly i pasivní světské masy vtaženy do aktivního a vědomého křesťanského života a do duchovního budování církve, se projevila v horiivě podniknutém boji o zpřístupnění svatého přijímání pod
oběma způsobami {sub utraque specie - odtud »utrakvisté«) všem
věřícím. Časté svaté přijímání a jeho zevšeobecnění pod způsobami
chleba a vína mělo značně přiblížit tajemství eucharistie a církve lidem,
jejichž příslušnost do církevního společenstvíbyla pouze tradiční a právně organizační.
Široké otevření církve duchovním potřebám lidí uznávaných za méně důležité, druhořadé a okrajové se velmi podobalo zasnoubení svatého
Františka s Paní Chudobou. Úsilí o to, aby duchovní nevlastnili statky
tohoto světa a nehromadili bohatství a zároveň aby se do činného církevního života zapojily veřejné (laici a zvláště rolníci) a národnostní
(Slované vytlačovaní a potlačovaní Němci) vrstvy, jež byly do té doby
jakoby opomíjené a jimž nebyla věnována pozornost v církvi, bylo výrazným krokem směřujícím k církvi chudých. Spojení duchovně intelektuálních elit s chudými v duchovním i hmotném smyslu se ukazovalo jako prorocký program pravé církve, jež schvaluje hodnotu chudoby.
Je zapotřebí ještě hlubších výzkumů, aby se ozřejmilo, co tvrdil Hus
sám a v čem byly jeho názory doplněny husity (9); bude též nezbytný
rozbor tézí Mistra Jana Husa z hlediska jejich pravověří. Bude toho
(8) Hlňsůní lohoto názoru (že nikdo již není biskupem Je-li ve stavu smrtelného hříchu), který
je herezí, vytýkali Husovi na Kostnickém koncilu. Zdá se, že Hus to nikdy nehlásal St.
P. DE VOOGHT, Hussrana, cit., str. 212-230.
(9) Husitské učení se vy kry stal iso válo v Praze okolo roku 1420, více než pét let po Husově
smrti, v podobč tzv. »čtyř pražských artikulů«.
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zapotřebí, aby se s konečnou platností mohlo odpovědět na otázku: byly
Husovy názory heretické? V jednotlivostech jde o jeho učení o nejsvětější Trojici (vztahy, relace mezi osobami), o eucharistii (problém spojitosti s Wyclifovým učením o tzv. remanenci chleba po proměnění) a o
dominium ex gratia. 'Krakovští teologové 15. století znali dobře Husovy
teologické názory (10); někteří byli jejich odpůrci, jiní stoupenci, ale
žádný v nich nenalézal úchylky od katolického vyznání víry.
Nakolik jsem se mohl seznámit s »případem Jana Husa« a nakolik
znám katolické učení víry, jsem hluboce přesvědčen, že velký český reformátor nehlásal bludy. A zdají-li se i některé jeho názory příliš rádikální a mohly-li být z hlediska teologického uvažování uznány za chybné,
pak přeci i u největších teologu se též najdou jednotlivé téže, jež se neshodují s katolickými dogmaty (třeba názor na Neposkvrněné početí u tzv. makulistů). Nesrovnatelně důležitější je positivní stránka celého »Husova případu«. Jeho téže ohledně církve, za něž vytrpěl ukrutnou smrt, se přeci shodují s hlavními směrnicemi eklesiologie vyhlášené Druhým vatikánským
sněmem. Vždyť Druhý vatikánský koncil hlásá ideu církve jako Božího lidu,
primát služby a svatosti, zdůraznění činnosti světských lidí v církvi, časté
svaté přijímání i pod oběma způsobami pro všechny a také zvýsadnění postavení chudých a chudoby.
Zdá se tedy požadavkem spravedlnosti, aby Svatý otec rozhodl zahájit
revizi procesu, který na Kostnickém koncilu Husa odsoudil, a tak tuto velkou, mučednickou postavu očistit od výtek, jež na ní neprávem leží.
Přeložil Václav Steiner
Pozn. překl.: Když jsem překlad dokončil, dozvěděl jsem se s potěšením ze
samizdatového časopisu Informace o Chartě 77 9 (1986), č. 7, str. 16, že již vyšel
český překlad doma v samizdatu (11 stran A 4 včetně poznámky překladatele).
Článek vzbudil již i některé ohlasy. Jmenujme alespoň: BARBARA COUDENHOVE-KALERGI, Rehabilitiert
fan Hus! Ein sensationeller
Appell aus Polen an den
Papst, v rakouském týdeníku »Die Furche«, č. 12, 21. března 1986, str,. 22; Poljski
katolíci träte rehabüitaciju
češkog nacionalnog
mučeniha. Je li Jan Hus nedután pošao na lomaču? (Polští katolíci žádají rehabilitaci českého národního
mučedníka. Šel Jan Hus na hranici nevinně?), v chorvatském katolickém týdeníku »Glas Končila« XXV, č. 14 (618), 6. dubna 1986, str. 1 a 3; B. R., Husov »delikt mišljenja«, v »Glas Končila« XXV, č. 17 (621), 27. dubna 1986, str,. 2,
Barbara Coudenhove-Kalergi uvádí svüj článek slovy: »Časopis, který je velmi blízký papeži, požaduje rehabilitaci Jana Husa. Mělo-li by k tomu dojít, byla
by to nepřeslechnutelná výzva křesťanům v ČSSR.tc Autorka krátce shrnuje
hlavní myšlenky článku Swiežawského a doplňuje některými podrobnostmi, jako např., že Husovi soudcové »roztrhali doprovodný glejt, protože smlouvy s
kacíři se nemusí dodržovat«, rozvádí některé další vlivy a ohlasy, jež měl » Husův
případ« v českých dějinách, a zakončuje svůj článek slovy: »Papež z Polska musí
lépe než kdo jiný vědět, co taková národní mučednická postava pro národ znamená.
(10) Sr. M . RECHOWICZ, cit.

či.
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Rehabilitovat Jana Husa by neznamenalo nic menšího než smířit český národ s katolickou církví. Vedle svatého biskupa Vojtěcha, svatého knížete Václava a svatého Jana Nepomuckého by pak přistoupil jako čtvrtý velký přímluvce Mistr Jan Hus.«
Článek v »Glasu Končila« ze 6, dubna 1986 je vlastně volnou parafrází článku z »Die Furche«, většinou zkrácenou, navíc udává některé letopočty, které v
rakouském časopise udány nejsou. Replikou je pak dopis čtenáře B, R. v »Glasu
Končila« z 27, dubna 1986, Autor této repliky se domnívá, že je zbytečné se znovu zabývat Husovým procesem, že by to však mohl být podnět k tomu, aby církev
poprosila za odpuštění, že kdy připustila, aby lidé mohli být stíháni a odsuzováni
za »delikty myšlení«.
Považuji za svou povinnost poděkovat svým přátelům Prof. Františku Marešovi z Vídně, Prof. Karlu Vránovi z Říma a bohoslovcům Nepomucena Dr.
Jindřichu Holečkovi a Jánu Kuchaříkovi za pomoc při udání některých bibliografických údajů, jejich upřesnění a zpracování pro překlad.

Dokumentace

KARDINÁL TOMÁŠEK K NOVELIZACI ZÁKONA O POTRATU

Dopis úřadu předsednictva vlády ČSR
Čj. 103/86 Ord.

V Praze, 20. dubna 1986

Obracím se na Vás jako nejvyšší představitel katolické církve v Československu ve věci připravované novelizace zákona č. 68/1957 o umělém přerušení těhotenství. Množství podnětů ze strany věřících mě vede
k tomu, abych znovu vyjádřil náš nesouhlas se zákonem, jímž je od roku
1957 v naší zemi legálně povoleno zabíjení dětí před jejich narozením.
^ioieyLtf/i proti tomuto zsfKonu ve 'jménu Katolických krestanu jako
věřících i jako občanů z čistě lidského hlediska.
1. Zákonodárce by neměl přehlížet, že značná část obyvatelstva naší
republiky se hlásí ke katolické církvi a sdílí její zásadní stanovisko: Lidský život je nedotknutelný, a to již od početí. Nikdo nemá právo jej svévolně ničit.
2. Nejnovější lékařské výzkumy potvrzují obrazovými i zvukovými
záznamy správnost tohoto stanoviska. Prokazují, že i embryo je již člověk, i když nevyvinutý, stejně jako dítě je člověk, i když nedospělý. Embryo reaguje již v 1. týdnu i na podněty zvenku a při interrupci uhýbá a
snaží se vyhnout smrtícímu nástroji.
3. Katoličtí věřící jsou nositeli i odpovědnosti občanské a prvním
úkolem státu je ochrana života občanů. Právní norma, která uzákoňuje
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zabíjeni lidských bytostí, vážně ohrožuje úctu k lidskému životu vůbec.
Římské právo mělo jasnou zásadu: Toho, který se má narodit, je třeba
považovat již za narozeného. Budoucnost však mají jen ty národy, které
zachovávají úctu k životu člověka a respektují jeho nedotknutelnost. Legalizace potratů přinesla již neblahé důsledky: prudce klesající křivku
porodnosti a stárnutí populace.
4. Postiženy jsou i vztahy mezi lidmi: klesá odpovědnost v intimních
vztazích, sex nabývá vrchu nad láskou, uvolňují se manželské svazky,
ztrácí se úcta k mateřství. Posiluje se konzumní sobectví, mizí zájem o
společné záležitosti a dobrý vztah ke všem autoritám, mladí propadají
cynismu.
Není správné zužovat problém interrupce jenom na problém ženy jako jednotlivce. S citovaným zákonem vyvstaly možnosti masívního nátlaku, pod nímž se hroutí odpor žen i jejich rodin. Nedostatečná informovaná veřejnost žije často v představě, že interrupce je pouze zákrok
na těle matky, a zatlačila tak lidskou, morální a psychologickou stránku
do pozadí. Nejsou výjimkou případy, kdy je potrat lékařem doslova vnucován nebo navrhován jako řešení sociální situace. Umožnění umělého
přerušení těhotenství vytváří jakousi potratovou atmosféru, kdy je interrupce považována za něco zcela samozřejmého, lnterrupční komise
nesplňují úkol, který jim byl svěřen, totiž pokud možno eliminovat potraty. Jejich zrušení by bylo možno schválit jen proto, že představují určité nevhodné zasahování veřejných orgánů do sféry osobního rozhodování. Zcela jistě nelze však doporučit vakuum.
Za podstatný nedostatek, jehož následky v budoucnu lze těžko dohlédnout, je třeba považovat to, že chybí účinná výchova k lásce a rodičovství. Dosavadní praxe u nás zůstává téměř jen poučení o sexuálním
životě, o metodách pohlavního soužití, a to od časného mládí, bez následků a zdravotního poškození. Tam, kde se nepěstuje vzájemná láska a
úcta, kde se nevychovává k hluboce motivované sebekázni, tam přibývá
narušených jedinců, kterým je cizí kladný vztah k lidem a ke společnosti.
Proti těm, kdo nerespektují nedotknutelnost života, má příroda účinnou
zbraň: tito lidé a národy prostě vymřou.
Jsem nucen poukázat také na bezpráví vůči lékařům a zdravotníkům,
kteří mají být podle novelizovaného zákona nuceni jednat i proti svém u
svědomí nebo opustit svůj obor - ke škodě společnosti. Současně je církvi naprosto znemožněno se k těmto otázkám veřejně vyslovovat s odůvodněním, že k tomu není kompetentní.
Je však jistě na místě připomenout, že neblahý trend sedmdesátých
let, kdy byly umělé potraty legalizovány v různých vyspělých zemích, se
již na celém světě obrátil. Sílí hnutí na obranu života a řadu jeho argumentů sdílí i mnoho našich občanů. Proto by bylo na místě spíše zpřísnění zákona než jeho uvolnění, účinná výchova a zřizování ústavů pro
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nastávající matky a pro nechtěné děti. Zavazuje nás k tomu především
mravní zákon a svědomí, ale také budoucnost naších národů a odpovědnost před dějinami.
František kardinál Tomášek
Úřad vlády ČSR; Lazarská 7
arcibiskup pražský
113 58 Praha 1 - Nové Město

PETICE 6518 SLOVÁKŮ K NOVELIZACI ZÁKONA O POTRATU
Dopis předsedovi vlády SSR Petrovi Colotkovi a předsednictvu SNR
3. marca 1986
Vláda SSR pripravuje návrh zákona, ktorý v ďalekosiahlej miere
umožní a legalizuje umělé prerušenie tehotenstva. PodFa návrhu plod v
lone matky do dvanástich týždňov nebude mať žiadnu právnu ochranu,
žena bude mať nárok tuto počatú Fudskú bytosť zabiť na náklady státu,
pričorn podfa zákona každý kompetentný lekár bude povinný požadovaný zákrok urobiť. Uvádzajú sa rözne argumenty pre nový zákon: kratšía
doba vymeškania ženy z práce, ako aj známy argument o odbornom převedení zákroku, ktorý by bol ináč prevádzaný tajné. Návrh zákona, ak
bude schválený, bude v dösledku znamenať, že ďalšle desaťtisíce až statisíce detí zomrú skör, ako sa narodia.
Eudský život začína počatím. V našom štáte exístujú početné organízácie a zákony na ochranu života rastlín, zvierat, na ochranu životného
prostredia a pod. Iba Tudský život, Fudský bezbranný plod má sa dostať
mimo právnu ochranu a o jeho osude má rozhodovať iba jeho často nezodpovědná alebo nevedomá matka. Strata právnej ochrany počatej
Tudskej bytosti bude mať vážný vplyv na společenské vzťahy, bude viesť k
ešte nezodpovednejšiemu přístupu najmä k sexuálnemu životu, bude mať za
následok stratu úcty k životu, a to najmä u mladých Pudí, čo v budúcnosti bude viesť k morálnej deštrukcii násho národného a štátneho spoločenstva.
Eudský život je posvátný a nedotknutelný dar Boží. Nilcto nemá právo porušovať tento zákon života. Dolupodpísaní prejavujeme týmto svoj
rozhodný odpor voči připravovanému zákonu, ako aj nesúhlasíme ani s
doteraz platným zákonom číslo 68/1957 Zbierky o umelom přerušení
tehotenstva. Ziadame, aby vláda SSR stiahla připravovaný zákon, a ak
tak neurobí vláda, obraciame sa na poslancov SNR, aby zákon neschválili. Ak by ani poslanci SNR neboli rozhodnutí zamietnuť tento zákon,
žiadame, aby na Slovensku bolo o tomto zákone převedené referendum.
6518 podpisov
Na vedomie; Kardinál Tomášek, Dr. Gábriš, Dr. Pásztor, Dr. Feranec
356

K HAVÁRII JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Dokument Charty 77 č. 15/86
Vládě ČSSR
Federálnímu shromáždění ČSSR
Koncem dubna došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné havárii. Do
ovzduší unikly radioaktivní zplodiny. Je to dosud největší katastrofa v jaderné elektrárně vůbec. První zprávu vydaly sovětské úřady až poté,
když už byl nad Švédskem zjištěn radioaktivní mrak a Švédové se začali
zajímat, odkud vane vítr, obrazně i doslova.
Od té doby naměřili ve většině evropských států zvýšenou radioaktivitu. Vlády většiny ohrožených zemí podávaly průběžné informace o naměřených hodnotách a radily svým občanům, jak si počínat: Těhotným
ženám a malým dětem se doporučovalo nevycházet v kritických dnech
na ulici; děti užívaly jódové tablety; omezoval se nebo zakazoval prodej
potravin, které mohly být kontaminovány; v NSR i jinde varovali před
čerstvým mlékem atd.
Československá vláda vydala ve středu 30. dubna 1986 sdělení, že se
»na území ČSSR provádí kontinuální m ě ř e n í a po celou dobu měření
nebylo zjištěno žádné zvýšení radioaktivity«. Pak následovala pětidenní
přestávka a teprve 5. května 1986 konstatuje ČTK »mírné zvýšení radioaktivity«. To byly všechny oficiální i nformace, které obyvatelé Československa o situaci na svém území v nejkritičtějším období dostali. Chyběly jakékoliv zdravotnické a hygienické pokyny a opatření. Není divu, že se pak
mnozí lidé řídili radami rozhlasu a televize v sousedních zemích.
Protože právo na život a zdraví patří k základním lidským právům,
žádáme, abyste co nejdříve zveřejnili všechny dostupné údaje o tom, zda
a v jaké míře se v jednotlivých dnech kritického období projevovala
zvýšená radioaktivita na území republiky. Zvlášť důležité jsou pak nepřikrášlené názory odborníků, kteří by měli veřejnosti říci, jaká dosud hrozí
rizika a jaká opatření je nutno hned i pro budoucnost zavést
Zároveň požadujeme, aby si vláda ČSSR vyžádala od sovětské vlády
všechny nezbytné informace o okolnostech katastrofy, seznámila s nimi
veřejnost a sdělila jí, jaké bude z Černobylské havárie vyvozeno prakticCké poučení - zejména pokud jde o bezpečný provoz našich jaderných elektráren.
Při hustotě osídlen í by mohla mít podobn á událost ve Střední Evropě
ještě pronikavější následky. V případě radioaktivního ohrožení neplatí
hranice a musíme se chránit společně.
V Praze, dne 6. května 1986
Martin Palouš
mluvčí Charty 77

Anna Šabatová
mluvčí Charty 77

Jan Štern
mluvčí Charty 77
357

Svědectví
PŘÍPAD AUGUSTINA NAVRÁTILA (*)
Represe proti katolickému aktivistovi (1)
Dne 11. listopadu obvinil vyšetřovatel StB zaměstnance ČSD Augustina Navrátila, narozeného'20. prosince 1928, bytem Lutopecny 14, okres Kroměříž, otce 9 dětí, z trestného
cinu pobuřování podle § 100 odst 3a tr. z,, jehož se měl dopustit vyhotovením cyklostylované písemnosti Otevřený dopis c. 2, jež upozorňovala na nejasné okolnosti smrti kněze
Přemysla Coufala z roku J98L V noci z 11. na 12. listopadu od 20.45 do 3.00 hodin provedl kapitán Dr. K. Veselý, nadporučík J. Kožuch a nadstrážmistr J. Jasenčuk domovní
prohlídku v rodinném domku Augustina Navrátila, při níž bylo odňato 299 položek,
většinou samizdatové písemnosti náboženské i jiné, dále psací stroj, rozmnožovací rámeček apod. Augustin Navrátil byl vzat do vazby a hrozí mu trest odnětí svobody od 1 do
5 let. Jíž v minulosti byl vystaven různým soudním a policejním represím pro své vystupování na obranu náboženské svobody a proti nespravedlivému pronásledování svých spoluobčanů.
Stížnost

Augustina

Navrátila proti zadržení v psychiatrické

léčebně (2)

MUDr Libor Křístek
ředitel psychiatrické léčebny v Kroměříži
Kroměříž, 24. března 1986
Věc:

Stížnost

V úterý dne 18. března 1986 jsem byl proti své vůli ozbrojenými příslušníky MS násilné odvlečen do psychiatrické léčebny v Kroměříži. Do psychiatrické léčebny jsem byl přijatý k nucenému léčení, přestože pro mou nucenou hospitalizaci nebo léčení nebyl dán
žádným příslušným orgánem příkaz.
Připomínám, že usnesením krajského prokurátora v Brně jsem byl 18, března 1986
propuštěn z vazby s tím, že u Okresního soudu v Kroměříži byl podán návrh na uložení
ústavního ochranného léčení psychiatrického.
Upozorňuji, že dosud není žádný platný důvod pro mou nucenou hospitalizací nebo
léčení, a to z těchto důvodů;
1) O uložení mého ústavního ochranného léčení teprve bude rozhodovat okresní
soud v Kroměříži.
2) K. mému nucenému dodání do psychiatrického zařízení nejsou důvody ani podle
zákonu L 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, protože to by mohlo být jen v případě, že bych
»pro duševní poruchu byl nebezpečný buď sobě nebo svému okolí, nebo kdybych vážné
ohrožoval veřejný pořádek« (Mir. Dufek, Soudní psychiatrie, 1976, str. 44). Že tomu u
mne tuk není, svčdčí zpráva o mé pověsti stejně jako posudek ze závodu. Prolo uplatnění
§ 23 odsL 4 zákona č. 20/1966 o péči o zdrávi lidu nepřichází vůbec v úvahu.
(*) O případu Augustina Navrátila jsme naposledy referovali ve Studie 103,1/1986, str 57-65.
Otevřeny dopis č. 2r který je stčžejni projednání sláLních úřadů s tímto otevřeným katolíkem, byl mimo jiné publikován též ve Studie 98-99, 1I-1U/1985, str. 230-238.
(t) Vděčně převzato ze samizdatového Časopisu Inf o rmace o církvi (dále TOC),č. 12/1985, str, 10.
(2) Vychází bez vědomí autorů.
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3) Mým nuceným zadržením a hospitalizací nebo léčením v psychiatrické léčebně v
Kroměříži odpovědní pracovníci této léčebny, kteří mne přijali a kteří přes můj požadavek
o mé propuštění mne stále bezdůvodně zadržují, porušují tím tzv. Havcyskoit deklaraci
jednomyslně přijatou roku 1978 na VI. kongresu Světové psychiatrické asociace a podepsanou za nasi psychiatrickou organizaci prof. MUDr. Hugenem Vencovským, V této deklaraci v bodu č. 6 je uvedeno: »Nařízení nucené hospitalizace nebo léčby* jakož i její vykonávání se musí dít se souhlasem pro to určeného a nezávislého a neutrálního orgánu
(soudu).«
Poklid není splněna tato podmínka, pak platí bod č. 5 této deklarace: »Ani jedna procedura, ani jedna léčba nemá být poskytnuta proti vůli pacienta s výjimkou případů, že pacient není v stavu vyjádřit své přáni, či už pro své psychické onemocnění nebo pro neschopnost poznat svůj vlastní zájem, anebo že z toho samého důvodu je značně nebezpečný pro sebe nebo pro jiné. V těchto případech má následovat nebo může následovat nucená léčba, jen když jsou splněny bezpodmínečné předpoklady: je to v souladu s nejlepšími
zájmy pacienta a léčba netrvá delší čas, než je nevyhnutelný, dá se předpokládat dodatečný souhlas od pacienta, a když je to možné, je třeba získat souhlas od osoby, která je pacientovi blízká.« Připomínám ještě bod č. 10: »Každý pacient nebo probant má právo vždy
svobodně bez uvedení důvodů odmítnout pokračovat v každé formě dobrovolné léčby.«
(Deklarace byla zveřejněna v časopise ČsL Psychiatrie, č. 6, r. 1977.)
Žádám, aby v mém případě byly dodržovány alespoň zásady, které byly již dodržovány
před 200 lety. Tehdy (v roce 1790) byl v Praze vybudován samostatný Ústav pro duševně
choré. K přijetí do Ústavu bylo zapotřebí písemného potvrzení, že předání nemocného do
Ústavu bylo provedeno s vědomím soudu (Psychiatrie. Učednice pro lékařské fa k nit v,
1984, str. 13).
Nevím, kdo má ještě zájem a komu na tom záleží, abych po více než čtyřech měsících
vazby, z toho více než dva měsíce strávené v nepředstavitelně tvrdých podmínkách
»křížence blázince s kriminálem« - jak možno nazvat zvláštní vězeňské oddělení psychiatrického ústavu v Praze 8 Bohnicích - zase trvá na tom, abych v rozporu se zákonem se
nemohl dostat domů ke své rodině, manželce, dětem. Při tom nejenom, že se nemohu dostat domů, ale jako nějaký zvlášť nebezpečný, úchylný zločinec, těžce duševně nemocný,
jsem umístěn na uzavřeném oddělení, takže i má manželka, která je v téže psychiatrické
léčebně zaměstnána jako zdravotní sestra - jen na jiném oddělení - mne může navštívit
jen na tomto uzavřeném a nesmí si mne ani vzít domů, ani se se mnou projít po areálu
léčebny.
Uvedené nemilosrdné, bezdůvodné, nezákonné a násilné mé odtržení od rodiny nutno považovat za nejhrubší diskriminaci celé naši rodiny, prováděné představiteli psychiatrické léčebny v Kroměříži, tj. primářem MUDr. Fr. Blafákem, pod jehož primariál spadá
oddělení č. 17, v němž jsem umístěn, a ředitelem léčebny MUDr. Liborem KHstkcm, případně i těmi nadřízenými složkami národního výboru a soudu, pokud toto jejich počínání
schvalují.
Žádám proto, aby mé násilné a nezákonné držení v psychiatrické léčebně v Kroměříží
bylo zrušeno a abych byl okamžitě z této léčebny propuštěn.
Za urychlené vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji.
Augustin Navrátil, Lutopecny 14, p. 768 31 Zlobice
t. č. Psychiatrická léčebna Kroměříž,
uzavřené oddělení č. 17, primář MUDr. Fr. I3laťák
Nesouhlasím se zadržením a léčením svého manžela Augustina Navrátila v psychiatrické léčebně, protože není nebezpečný ani sobě, ani naší rodině, ani svému okolí a ani
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neohrožuje veřejný pořádek, jak o tom svědčí í zpráva o pověsti vydaná obvodním oddělením VE v Kroměříži.
Žádám proto o jeho okamžité propuštění.
Augustina Navrátilová
Připojujeme se svými podpisy
Podepsáno devět dětí Navrátilových
Augustinovi Navrátilovi hrozí ochranná léčba
Jak jsme jíž oznámili ve sděleních č, 486, 490, 491, 492 a 498, byl Augustin Navrátil,
katolický aktivista z Lutopecen u Kroměříže, trestně stíhaný pro údajné pobuřování, v průběhu vazby podroben dlouhodobému psychiatrickému léčení na uzavřeném oddělení
psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích.
Na základě znaleckého posudku kolegia lékařů z tohoto zařízení byl dne 18. března
198ó propuštěn z vazby a pravděpodobně bylo též zastaveno trestní stíhání. Augustin
Navrátil však nebyl propuštěn na svobodu, nýbrž proti své vůlí a navzdory protestům a zárukám rodinných příslušníků nucené' internován na psychiatrické léčebně v Kroměříži.
Tento postup je v hrubém rozporu s platnými československými zákony. Teprve dodatečně má
být sankcionován tím, že na návrh ředitele psychiatrické léčebny bude soud rozhodovat o tom,
zda má být Augustinu Navrátilovi uložena ochranná léčba. Toto jednání bylo stanoveno na
pondělí 21. dubna 1986 ve B hodin v budově Okresního soudu v Kroměříži.
Je dosti obtížné spravedlivě posoudit etické postoje zúčastněných psychiatrů. Jsme informováni, že si byli vědomi značného zájmu veřejnosti o tento případ a že na ně Augustin Navrátil působil jako osobnost přinejmenším podivínská, což po desetiletích tvrdého
pronásledování není nic překvapivého. Jenom je pravděpodobné, že nepochybovali o jeho
naprosté nevině, chyběla jim však odvaha s ním otevřeně solidarizovat i důvěra, že by se
mu před československými soudy podařilo tuto nevinu prokázat Rozhodli se patrně proto
pro domněle menší zlo, totiž ochránit Augustina Navrátila před vězením, současně však
zdiskreditovat jeho osobu i jeho zápas a poslat ho na neurčitou dobu do psychiatrické
léčebny. Technicky napomohli svému profesionálnímu svědomí např, i tím, že použili
zahraniční testy, kde se vyskytují klíčové otázky typu: »Domníváte se, že vás někdo sleduje?«, nebo další, »že vám odposlouchává telefon?«, »kontroluje poštu?« Bohužel u mnoha
československých občanů - Augustin Navrátil mezí né rozhodně patří - nelze z kladné
odpovědi na tyto otázky odvozovat psychickou poruchu, nýbrž pouze zvýšený zájem StB.
Ostatnč psychiatři jsou si této československé reality velmi dobře vědomi.
Trváme na tom, že občanská aktivita Augustina Navrátila nejen není hrozbou pro jeho okolí - což je jediný zákonný důvod pro jeho hospitalizaci - ale že je naopak velice prospěšná j)fo celou naši společnost. Pokud soud oehfannou léčbu uloží, apelujeme na všechny spoluodpovědné zdravotnické pracovníky, aby usilovali o její maximální zkrácení a aby
se střežili použít medikace či jiných léčebných praktik, které by mohly narušit osobnost
svévolně internovaného Augustina Navrátila.
Toto sdělení se opírá o předběžné informace, které budou později upřesněny.
13. dubna 1986
Sdělení VONS č. 513
Soud s obžalovaným Augustinem Navrátí fem
Kroměříž, dne 22. dubna 1986; předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek.
Zu dopis, napsaný Augustinem Navrátilem o zesnulém knězi Přemyslu Coufalovi a jeho umučení měl být Augustin Navrátil obžalován z porušení § 100 - pobuřování. Jelikož
všnk již před 9 roky byl léčen na psychiatrické klinice a nařčen z paranoia queruJans (tehdy to bylo pro organizování a shromažďování podpisů pod tzv. »katolickou chartu«), byl
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odvezen do psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích a tam na uzavřeném odděleni v pavilonu č, 17 pozorován a vyšetřován.
Předseda senátu zahájil lim, že přečetl rozhodnuti pražské psychiatrické léčebny, která došla k závěru, že Augustin Navrátil trpi chorobou paranoia kverulans. Z toho důvodu
je jeho pobyt na svobodě společensky nebezpečný, a tudíž lékaři spolu se soudem jsou toho názoru, že musí být podroben dlouhodobé léčbě v ústavním ošetření.
Navrátil: Považuji tento posudek za neplatný. Podle § 116 tr. z. je třeba, aby takový posudek byl podepsán dvěma soudními znalci. Na tomto lékařském posudku však je jen jakýsi naprosto nečitelný podpis osoby neznámé funkce a zaměření.
Dále jsem z Generální prokuratury dostal dopis zn. II/1 - GPt 257/85 ze dne 10. dubna 1986, podepsán dr. Zborník, v němž je uvedeno, že Okresní soud v Kroměříži pod zn.
MT 124/86 rozhodl o mé psychiatrické léčbě. Ač se soud koná teprve nyní, rozsudek už
byl dávno vynesen a tímto přípisem sdělen.
Z těchto důvodů považuji celé toto jednání za neplatné a zazbytečnéje to pouhá komedie.
Přistoupila k výslechu znalkyně MUDr. Věra Kodešová, narozená 13. listopadu 1945 v
Praze, bytem Praha 4, Modřany, ul. Jordana Jofkova 454„ která je primářkou uzavřeného
lůžkového oddělení v Praze-Bohnicích.
MUDr. Kodešová: Posudek jsme vypracovali spolu s MUDr, Gertlerem, který je však
nemocen, a proto se nemohl dostavit. Vyšetření trvalo 2 měsíce. Pan Navrátil trpí paranoiou kverulans, v důsledku této choroby jsou jeho ovládací a poznávací schopnosti vymizelé. Nebyl schopen účasti na trestním řízení. Tak vznikla naše povinnost vyjádřit se k
opatření a kolektiv lékařů zvážil jako nejlepsí ústavní léčení. Toto léčení by mělo vést ke
zmírnění tenze. Jde o posudek ústavní, vedený Dr. Gertlerem spotu se mnou, který učinil
Mordi Spoiler (patrně nepřesné, pouze podle fonetického zachycení). Posudek byl předložen kolektivu lékařů a všichni s ním souhlasili. Podepsal ho ředitel léčebny.
Obhájce: Je tento pobyt nutný, protože je pacient nebezpečný po stránce fyzické?
Mohl by někoho napadnout?
MUDr. Kodešová: Pacient není nebezpečný po stránce fyzické, jsou však jiné projevy
této choroby, které jsou nebezpečné. Tento rozsudek a jeho společenská nebezpečnost,
jsou jednoznačné.
Obhájce: Jsou i jiné projevy této poruchy? Navrhuji, aby byl podroben ambulantní
léčbě.
MUDr. Kodešová; Ambulantní léčba by nebyla postačující, pacient by mohl opakovat
čin, za nějž byl trestně stíhán.
Navrátil: Chtěl bych znovu upozornit, že na posudku ředitel ústavu podepsán není, je
tam podpis nečitelný blíže neurčené osoby.
K otázce nebezpečnosti: Při posuzování § 1.00 má podle zákona soud zvážit, zda šlo o
jednotlivé vystoupení nebezpečného. Byl jsem trestán jen jednou před 9 lety a od té doby
jsem nic nebezpečného neprovedl. Není snad napsání jednoho dopisu, z něhož jsem obviňován Jednotlivým vystoupením? Čeho se docílí léčbou? Odborníci uvádí, že léčbou se
docílí dissimilace. V posudku je psáno, že dissimiluji, Co mohu tedy dále dělat? Panli primářka nemůže prý zaručit, že výsledky léčby budou příznivé. Co o tom říkají odborníci?
Čtu: »Léčebné úspěchy nevalné. Uvědomujeme si svou bezmocnost.« Co se tedy sleduje
touto léčbou? Jak kdo má poznat, abych neprovozoval bludy? Nikdo z odborníků mi nemohl žádný konkrétní blud uvést. Co bylo v tomto dopise bludného? Chtěl jsem vnést
jasno do problému. Nikde jsem neřekl, že mám absolutní pravdu. Vše, co děláme, myslíme či posuzujeme, je relativní. V dopisu c. 2 uvádím: »Zveřejnění svých pochybností pokládám za svoji povinnost.« Šlo o pochybnosti. Nevidím důvod, proč bych se měl léčit,
když ani nevím, jakého bludu se mám vystříhat. Primář Ščudlík mi dokonce řekl, že
nemám právo se ani zeptat, jaký blud mám. Po stránce odborné je ve všem zmatek a
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nedorozumění. Soud nemá dostatečný podklad pro rozhodování, zváží-li se všechny
nedostatky a okolnosti.
MUDr. Kodesová: Sám tento projev pana Navrátila ukazuje, zeje zřejmé, zeje nekritický ke své chorobě, že jí nenahlíží, a to samo je důkazem, že je nutná ústavní léčba.
Navrátil: Po napsání tohoto dopisu, jsem žil několik měsíců, aniž by si mě někdo všimnul. Kdyby šlo o trestný čin, nechaly by mě úřady tak dlouho bez trestu? V dopisech 1-3, o
nichž je řeč - můžete si je přečíst - nenaleznete jediné slovo, které by mohlo dát podnět k
trestnímu stíhání. Považují svou léčbu za zbytečnou J e n to stát ochudí o značnou částku.
Uvážíme-lí, že lékařský posudek podepsán řádně neni a že rozhodnutí soudu bylo oznámeno dříve, než k soudu došlo, považuji celou tuto věc za komedií. Proč tady vlastně jsme?
*

*

*

Rozhodnutí soudu: Pobyt pacienta na svobodě je společensky nebezpečný, proto
navrhují, aby byl podroben ústavní léčbě. Obviněný by mohl znovu opakoval trestný čin,
kterého se dopustil. Obviněný může podat stížnost do 3 dnů.
Augustin Navrátil podal stížnost ihned do protokolu s tím, že ji písemně doplní.
Po skončení jednání měli jeho přátelé, účastníci soudu, příležitost promluvit s Augustinem Navrátilem několik slov. Vyprávěl, že po skončení vyšetřování řekl vyšetřujícím lékařům Dr. Gertlerovi a Dr. Kodešové toto: »Bůh, který je Bohem jak mým, tak i Vaším, ať
si to připouštíte nebo ne J e Bohem nanejvýš dobrotivým a láskyplným, rovněž však spravedlivým, a proto se třeste před jeho hněvem, nebudete-tt jednat podle svého svědomí.«
MUDr, Gertler dostal za několik dní infarkt, jak bylo oznámeno - nebo se snad dal
uznat za nemocného, aby se nemusel účastnit této nezákonnosti?

Augustinovi Navrátilovi ufožena ochranná léčba
Dne 19. dubna 1986 rozhodl senát okresního soudu v Kroměříži za předsednictví
JUDr, Jindřicha Urbánka, že se Augustinovi Navrátilovi ukládá ochranná ústavní léčba. V
praxi to znamená, že může být držen v psychiatrickém ústavu libovolně dlouhou dobu,
dokud ho na návrh ošetřujících lékařů soud neuzná za uzdraveného nebo mu nepřemění
léčbu na ambulantní, Rozhodnutí dosud nenabylo právní mocí, Augustin Navrátil podal
proti usnesení stížnost ke krajskému soudu v Brně.
Veřejné zasedání, původně určené do budovy okresního soudu v Kroměříži, se ve
skutečnosti konalo přímo v areálu psychiatrické léčebny - toto i další opatření (neznámý
muž, převlečený za vrátného a bránící ve vstupu do areálu) měla zjevně za cíl znemožnit
účast rodiny a přátel Augustina Navrátila na veřejném zasedání. Tento záměr však nakonec zkrachoval na pevném postoji Augustina Navrátila: odmítl se podílet najednání, dokud nebude umožněn vstup jeho blízkým.
Rozhodnutí soudu se opíralo především o znalecký posudek, vypracovaný MUDr. Věrou KodeŠovou, primářkou uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny v Praze-Bohťiicfch, a MUDr. Gerti erem, lékařem na témže oddělení (ten se soudního jednání pro nemoc nezúčastnit). Znalci diagnostikovali paranoiu querutans a společenskou nebezpečnost dalšího pobytu Augustina Navrátila na svobodě zdůvodnili jeho údajnou trestnou
činností - totiž otevřeným dopisem, v němž žádal státní orgány o prešeEření okolností záhadné smrti řeckokatolického kněze Přemysla Coufala. Augustin Navrátil je se stejnou
diagnózou nuceně hospitalizován již po druhé: po prvé se tak stalo v roce 1978, opět v
souvislosti s trestním stiháním, tehdy za sbírání podpisů pod petici několika desítek katolíků z Čech i Moravy, požadující respektováni základních náboženských práv. K obhajobě,
spočívř\jící jednak v poukazech na formální závady dosavadního řízení, jednak v požadavku, aby
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byl po věcné stránce přezkoumán obsah inkriminovaného dopisu, soud nepřihlédl a rozhodl, jak výše uvedeno.
Augustin Navrátil, otec devíti dětí, aktivní katolík i občan {k jeho případu viz naše sdělení č. 486, 490,491, 492, 498 a 513), bude tedy nadále nuceně hospitalizován a podroben
léčbě s neodhadnutelnými škodlivými následky. Skutečným důvodem hospitalizace není
údajná duševní choroba, jejíž posuzování vzbuzuje oprávněné pochybnosti, nýbrž jedině a
nepochybně jeho veřejná aktivita, neobyčejně prospěšná jak pro věřící, tak pro celou společnost - a paradoxně označovaná za společensky nebezpečnou. Ostatně i my soudíme,
že by důkladné přešetření smrti kněze Přemysla Coufala přispělo k upevnění právní a
občanské jistoty naší společnosti.
24. dubna 1986
Sděleni VONS č. 516

Z PRAXE NÁBOŽENSKÉ SVOBODY V ČSSR (*)
Dvěma slovenským kněžím, Rudolfu Chudému, správci farnosti v Hrachovišti, okres
Trenčín, a Antonu Srholcovi, správci farnosti v Záhorské Vsi, byl začátkem r(jna 1985
odňat státní souhlas pro výkon duchovenské činnosti, protože se se skupinou mladých lidi
účastnili poutí na Velehrad, do Šaštína a jinam.
Západoslovenský Krčský národný výbor v Bratislavě, odbor kultury cirk. prfpisem ze
7. října 1985, čj. 74/1985 - Cirk., odňal Rudolfu Chudému státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti s účinností od 1, listopadu 1985.
Proti tomuto přípisu Západoslovenského KNV se Rudolf Chudý odvolal na ministerstvo kultúry SSR, Sekretariát pre veci cirkevné dne 13. října 1985. Na toto odvolání odpovědělo MK SSR takto:
Ministerstvo kultúry
Slovenskej socialistickej republiky

Bratislava, 1. novembra 1985
Číslo: MK 7193/1965 - 15

Pán Rudolf Chudý
rím. kat. farský úrad
Hrachovište, okres Trenčín
Vec: Odňatie štátneho súhlasu - odvolánie - preskúmanie
Sekretariát pre veci cirkevné Ministerstva kultúry SSR ako ústredný orgán šlálnej
správy vo veciach cirkevných a náboženských spoločností preskúmat na základe VáSho
podania postup Západoslovenského KNV v Bratislavě, ktorého rozhodnutím č. 74/1985 cirk. zo dna 7. októbra 1985 Vám bol odňatý štátny súhlas k výkonu verejnej duchovenskej činnosti. Po preskúmaní veci v ceiom rozsahu v uvedenom konaní po formálnej ani
po vecnej slránke neboli zistené závady.
Podmienky na udelenie štátneho súhlasu k výkonu duchovenskej činností stanovuje
najmä ust. § 2 zák. č. 218/1949 Zb. Je povínnosťou příslušného orgánu štátnej správy sústavne skúmaf, či duchovný ustanovený so štátnym súhlasom na určité cirkevné mieslo
{*) Vděčně převzato z IOC č. 1/1986, str. 11-16. O případu obou kněží jsme již jednou referovali. Viz Studie 103 (1/1986), str. 42^4.
363

pozí ado váné podmienky splňuje, Ak niektorá zo zákonných podmíenok splněná nie je,
alebo ju duchovný stralíl, štáíny suhías možno odnař. To sa právě stalo vo Vasom případe,
keď ste závažným sposobom porušili duchovenské povinnosti.
Pretože na udeleníe statného súhiasu k výkonu duchovenská] činností nejesmye
práyny nárok, je nutné rozhodnutíe Západoslovenského krajského národného výboru o
odňatí štátneho súhiasu na výkon duchovenskej činnosti považovař za konečné.
Možnosí konanía súkromých omší Vám však zostáva zachovaná. Proti tomuto rozhodnufiu nie je přípustný opravný prostríedok. Toto rozhodnutíe nadobúda ůčinnosC
dnom doručenia,
Dr, Vincent Máčovský v. r.
Kulaté razítko
generáiny riadíteF
MK SSR
Sekretariátu pre věci cirkevné
Rudoíf Chudý se nespokojil s touto odpovědí a poslal nové odvoláni:
Rudolf Chudý, rím,-kat. kňaz
Bískupová II, o, Topolčany, 956 07
Till,
Ministerstvo kuitúry
Sekretariát pre vecí cirkevné
Bratislava
Cestou; Západoslovenský KNV, odbor kultury, cirk. oddeleníe Bratislava k čj. 74/1985 - cirkVec: Rudolf Chudý - odvolanie proti vyhodnoteniu o odňatí štátneho súhiasu k výkonu
duchovenskcj činnosti
Zsl KNV v Bratislavě, odbor kultury mí odňal prípisom zo dna 1. októbra 1985 štátmy
súhlas k výkonu duchovenskej činnosti, lebo nespínám podmienky všeobecnej spösobilosti požadovanej k výkonu tejto činnosti, híavne v § 2 zákona č. 21 S/1949 Zb. s učinnosťou
dňom í, novembra 1985, Boi som správcom římsko katolického farského úřadu v Hrachovišti, okres Trenčín.
Tento prípis nemá žiadné právně účinky. Je iba nezákonným oznámením a takto by
taký d&ležitý štátny orgán rozhodovař nemal.
Orgány šlálncj správy rozhoduji! lak, že vydávajú rozhodnutia, ktoré musí mať stanovené náležitosti určené zákonom č. 71/67 Zb., ktorý je procesnou formou; zákon č. 218/
1949 Zb. je formou materiálnou. Rozhodnutíe musí maf výrok, dövody a poučenie o
opravnom prostriedku. To sú požiadavky zákonnosti a právneho poriadku čsl. štátu, keď
jeho orgány rozhodujú a nárokoch jeho občanov a organizáciL Katolicky kňaz nie je výnimkou. Ja som občan ČSSR, plním si svoje povinnosti voči nemu svědomitě a čestne,
dokonca íepšie ako mnohf iní. Neporušil som v živote žiadnu právnu normu, ktorá je v súlude s universáliiou mravnostem člověka.
Prečo čsl. stát, reprezentovaný Zsl KNV ma nepovažuje ani za hodného normálneho
právneho rozhodnuti« o mojich zákonných nárokoch? S prípisom, voči ktorému podávám
námitky, nie sú spojené dc facto žiadné právně účinky. Iba rozhodnutíe právoplatné a vykonatelné možno realizovínf, proti ktorému nie je možné podať opravný prostríedok.
Som teda právně tlalej správcom římsko katolického farského úřadu v Hrachovišti,
okres Trenčín, íy keď funkciu nemožem vykonávať.
V prfpise mi oznamuje Zsl KNV, že nespínám podmienky všeobecnej spósobilosti,
požiudovancj k výkonu tejto činnosti ustanovením zákona č. 218/1949 Zb. § 2.
To je však úmyselne interpretovaný zákon v moj neprospech.
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V ustanoveni § 2 zákona 218/1949 Zb. sa hovoří, že štátny súhlas možno udeliť iba duchovným, ktorí sú čsl. štátnymi občanmi, sú státně spolahliví a bezúhonní a spíňajú všeobecné podmienky pro prijatie do štálnej služby.
Keď odnímáte štátny súhlas, znamená to, že tieto podmienky nespínám, To nie je
pravda. Som čsl- štátnym občanom, som spolahlivý státně, lebo toto je robotnicky stát a já
pochádzam do diesatého kolena z chudej robotníckej rodiny. Moj otec šestdesiafročný
zomrel jako zodratý robotník, bolo nás dost deti, nie som z úradnickej, živnostníckej, statkárskej či akej buržoáznej vrstvy. A hádám aj to je chyba. Som tiež bezúhonný, nebol som
súdne trestaný pře trestný čin alebo priestupok, Všeobecnými podmienkami do pryatia do
štátnej služby sa v dobe vydania zákona myslela asi kvalifikácia k výkonu funkcie potřebná, duševné a fyzické zdravie, nenarušená povesť v očiach veřejnosti. Kvalifikáciu mám, i\j
mravnú zachovalosť.
Preto sa vyhýba Zsl KNV rozhodnutiu v tejto veci, lebo by musel výrok odóvodniť argumentami. A tých nieL Je iba svojvola, nedovodnosí. A preto je třeba nia odstránif
n\
cenu pošliapania čsl. právneho ponad ku a socialistickej zákonnosti. Veď som iba katolicky
kňaz. Cože tam po zákonoch?
Já si myslím, že náš stát nie je tak slabý* aby jeho ú radnici museli uživaf nezákonný
postup při jeho ochraně před katolickým kňazom. Veď som nie přízrak stredoveku. Som
normálny člověk, ktorý sa snaží o to, aby člověk člověku bol bratom a nie vlkom, aby sa
Tudia mali rádi, boli čestní a dobrí k sebe navzájom, aby neokrádali štát, svojich blížnych,
lebo ujma jedneho je ujmou všetkých. A tiež si myslím, že keď ma takto odstraňujete, v
očách Fudí spósobujete ujmu nášmu štátu, lebo hidia si to vysvetlujú innk. A mnohí to
zneužijú. Za to však ja už nemožem, ale Vy. Predsa nie sie naivní, že kcrf som kňaz,
možem byť marxistom, alebo ma ním urobíte. Naše pozície na stranách barikády sú už
nezmenitelné. Ale ide o čestnost vzájomných vzťahov, džentlmenskč spolužitie. Odňatie
súhlasu, neved.no preco, je pošliapaním všetkej cti, v ktorú som chcel veriť, ale t\j dövery
prostých Tudí-veriacich, o ktorú sa snažia vrcholní predslavitelia tohto štátu. Nerobíte im
dobru službu.
Chcete ma asi urobiť »populárnym«. Ja však o žiadnu popularitu nestojím. Nie je lo
moj štýl. Leží mi na srdcí iba dobro a prospěch církvi., ktorej som kňazom nž do smrti í\j
bez Váš ho súhlasu, a vlasti, ktorej som synom, aj keď sa ku mne chová horÄie ako k
poslednému kriminálníkovi, lebo aj o tom rozhodujú súdy podia zákona o nie takýmlo štýlom.
Mali byste sa snažiť aj v tejto veci o módné heslo súladu Vašich slov s či mni. Želal bysom si, aby sa Vám to podařilo v záujme spoločenskom v tomto mojom případe,
keď
som len kňaz.
Tieto riadky sú vlastně dožadovaním sa pravdy, aby závady po formálnej i vecncj
stránke, ktorých sa Zsl KNV odbor kultury v Bratislavě dopustil a ktoré v případe rozvádzam, aby boli revidované napriek tomu, že podia prípisu z 1. novembra 1985 č. MK 7193/
1985 - 15 neboli Vami zistené a že podia Vášho rozhodnutia nie je ani přípustný opravný
prostři ed ok.
V odpise dovolujem si poslat toto odvolanie aj pánovi prezidentovi.
V Biskupovej, dna 19. novembra 1985
_ ,
Rudolf Chudý v. r.
Rudolf Chudý, rím.-kat. kňaz
Biskupová 11, okres Topolčany, 956 07
Slovutný pán
Dr Gustáv Husák
prezident ČSSR
Praha - hrad
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Biskupové, dna 19. novembra 1985
Žiadosí o preskúmanie nezákonného postupu Zsí KNV v Bratislavě o odňatí štátneho
súhlasu k výkonu duchovenskej činnosti
Slovutný pán prezident,
dovol ujem si Vás poprosit, aby ste zakročili v predmetnej veci a nedovolili páchal takúto nezákonnost a zneužíváme právneho poríadku proti mne ako katolickému kůazovi,
ktorá se deje v tomto případe. Zasíelam moje vyjadrenJe, ktoré som poslal v tejto veci cestou Zsi KNV, odbor kultúry v Bratislavě Ministerstvu kultúry SSR v Bratislavě k zaujatiu
stanoviska.
Zákony by malí platit aj pre mna ako katolického kňaza. Nieten povinnosti, ale i práva
z nich plynúce. Tak ste to hovořili Vy, pán prezident, aj pán podpredseda vlády ČSSR
Lúčan. Prečo sa úřady svojimí skutkami rozchádzajú s Vašimi slovami? Tým Vás znevažujú
a stavajú do světla, ktoré neslúži Vasej úcte a neslúži prospěchu spoločnosti ani státu. To
byste jim mali zakázaC robit a napomenúť tých, ktorí takto svojvolne konajú.
Každý mí hovoří, aby som to nerobil, že to nemá zmyslu. Ja to predsa robím, lebo si
myslím, že každý slušný občan by si mal vážit zákony svojho státu, lebo predstavujú elemenlárnu íudskú mravnost, na ktorej spočívá cívilizácia. 21a ňou začína anarchia. Ja učím
fudí úcte k mravnosti a tým aj k zákonom.
Mám uveriť, že ja som ako zločinec mimo ochrany zákona tohto státu? Prečo? Komu
prospieva vyvolávanie takejto situácíe?
Prosím Vás, slovutný pán prezident, abyste mi pomohli svojou autoritou k tomu, aby
aj vočí mne ako kňazovi katolíckej cirkvi platili zákony mojej vlasti.
O nič viae Vás neprosím ani o nič viae nikoho nikdy žiadaf nebudem. Myslím si, že je
to nielen moje právo, ale aj morálna povinnost ako občana tohto štátu, aby protestoval
proti porušovatelom zákona vždy a všade..
Ďakujcm za Vašu mílu pozornost a očekávajúc Vašu pomoc značím sa v hlbokej úcte
Rudolf Chudý v. r.
Příloha: Odvolanie proti prípisu o odňatí súhlasu Zsl KNV v Bratislavě podia § 2 zákona
č, 218/1949 Zb. k výkonu duchovenskej činnosti
Také knčz Anton Srholecjemuž byl rovněž odňat státní souhlas, se nakonec obrátil
na presidenta republiky:
Anton Srholec, Nezábudková 12
82101 Bratislava
Vysokoctený pán prezident ČSSR
Dr. G ustáv Husák
prezidentská kancelária, Praha - Hrad
Vážený pán prezident!
Som občan tohto štátu, ktorý si už v detstve zvolil málo plauzibilné povoláme kňazstvo. Než som dosiahol tento titul, musel som čakat 40 rokov.
Pochádzam z početnej chudobnej rodiny. Gymnázia som študoval v reholnej spoločnosti. Prv ako som zmaturoval, rehole rozpustili a mna spolu s ostatnými bezdövodne zaistíli
Keď mi neboto možné študovat teológiu u nás, rozhodol som sa opustit vlast, chytili
mu nu hraniciach, za tento pokus som dostal 12 rokov väzenia. Vačšinu trestu som si odpykal v Jáchymovských bnniach, kde som vlastnoručně, pomocou najelementárnejšej
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techniky vydoloval vagóny uránovej rudy. Viae rázy som tam přežil radost ako by mi bol
znova darovaný život. Třetinu svojho života som strávil vo väzenL Amnestovaný soni bol
s posudkom: »schopen vykonává ti jakoukoli manuelní práci«. Zabudol som na minulost,
pracoval som ako robotník v cementámi, v hutiach a na stavbách. Všade ma mal i radi a
dodnes si přechovávám najlepšie vzpomienky, prialelstva a posudky. Roku 1969 som bol
plne rehabilitovaný.
Legálne mi bolo umožněné odísf do Talianska^ kde som s vědomím a povolením
našich příslušných orgánov dostudoval teológiu a roku 1970 som bo! ordinovaný. V tom
istom roku na jeseň, keď mnohi občania sklamani a znechuteni z myrozličnejších dOvodov
museli opustiť túto zem, ja, ktorý som tu nemal nijaké závazky, s dokonalou znnlosťou slovom i písmom štyroch světových jazy kov som sa vrátil s upřímným presvedčením, ze vlnsC
třeba budovať, chránit a ostaí jej věrný. Chcel som stál při tomto národe, keď v nových n
složitých pomeroch opätovne hladá a chráni svoju (vát, projektuje budúcnosť a chce n
musí žiC v novej nelahkej forme svojej existencie. Přesvědčený, že tento pracovitý lud, ako
potřebuje dobrých vodcov, politi kov a odborníkov na všetkých úsekoch, tak potřebuje i
dobrých kňazov, ktorí by mu připomínali a ukazovali velké, trvalé všeFudské hodnoty morálně a etické, bez ktorých život by bol otroctvom, aj keby sa podařilo renlizovaf vSetky tie
najsmelejšie ciele a plány.
Svojou troškou som chcel v pokoře prispef na konštruktívnom riešenf vzfah Cirkvi n
státu a hlavně svojím príkladom ukázař, že človek-kresfan može byť ty v týchto složitých
spoločenských premenách dobrým občanom, reprezentantom pěkných Tudských vzťnhov,
ktoré sú věrné prastarej tradicii našich národov aj požiadavkam súčasného světa.
Křesťanské presvedčenie a kňazské povolanie len násobilo moje sily a schopnosti, ktoré som věnoval tomuto Iudu. Naučil som sa tešif sa jeho radosťami a trpieťjeho bolesťiinvi,
hladať spoločnú a oslobodzujúcu pravdu a len to pozitivně, všeludské, čo nás všetkých
zjednocuje. Za to sa mi dostalo všade, kdekolvek som pösobil, upřímné uznanie, porozumenie a suhlas Tudí veriacich i neveriacich, vrátane národných výborov vo všetkých
obciach, kde som mal možnosť pracovať a spolupracovat.
My veriaci nesieme za seba i za našich inakšie zmýálqjúcich bratrov a sestry (archu
toho břemena, ktoré nás blaží i ťaží a nemožeme sa ho zríeknúť, aby sme nezapřeli sebn n
nezradili ostatných. Podobné ako světlo sa nemože zrieknú( nároku na priestor, ]ebo potom by ani tma nepoznala samu seba.
Při svojom pösobenl som poznal množstvo Fudí rozličného veku, vzdelnnia 11 presvedčenia. K nikomu som nevedel býí lahostajný. Senzibiloval som ich pro mravné hodnoty, pře vačšiu hrbku a kulturu života, pře konkrétnu účasť a službu svojim blížnym, čo
sme sa naučili vyjadrovaC len svojou poctivou prácou.
Na 15 rokov neúnavnej práce a činnosti sa mi dostalo od vrchností len vela omezovania, dozoru, šikanovania a prierciesfovaiiia, čo hodnotím ako diskrimináciu. Nikdy a nikde
som sa nesfažoval, Mlčal soin ako hrob. Uniesol som ťažšie bremená. KetT ale v pohráničnej obci Záhorská Ves, ktorá je pre knaza vyhnanstvom, kde sú Tudia prevážne trpiací a
staří, Zsl KNV Bratislava mi zobral súhlas k činnosti, ukřivdil tým mne, lebo mi zobral
posledný priestor seberealizácie, ale aj veriacim, lebo pre nich je kňaz poslednou oporou a
útěchou. Tento čin považujem za nespravedlivý, protiludový a proteslujem.
Protestujem proti svojvolnému odňatiu súhlasu k duchovenskej činnosti bez udapia
dovodu.
Protestujem oproti tomu, aby sa vedúci tejto spoločnosti pozeraJí na kňaza ako na
škodcu a zachádzali s ním ako s menejcenným občanom.
Protestujem oproti protiústavnej zásadě, na zásadě ktorej KNV určuje kňazovi »podmienky všeobecnej spösobilosti k výkonu duchovenskej činnosti«.
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Som za to, aby túto spósobilosť kňazovi určoval biskup. Žiadam, aby sa zrevidoval a
změnil postoj vedúcích na Zsí KNV odbor kult.-círk, v Bratislavě oproti mne a voči ostatným veríadm. Stotožňujem sa s vysokým percentom občanov nasej vlastí, ktorí sú veriacl,
ktorých poctivu prácu a upřímné úmysly ste aj Vy sám už viackrát múdro a popravdě ocenili.
Na veriacích sa pozerá ako na potenciálnych nepríatelov mieru, socialismu, ako na
menejcenných občanov nasej vlasti, doživotně odsúdených na najfažšie práce a podřadné
miesta, VzCah ku mne a k veríacim sa nevyrieši len jednostrannými opatreniami represívnymi, systematickým obmedzovaním a vymedzovaním slobody, potláčaním a nedoverou,
ale len úprímným dialogom, vzájomnou spoluprácou a snahou o porozumenie. V tomto
smere som ochotný i naďalej plnif svoje úlohy.
Milosí si neprosím. Chcem Jen, aby v tomto státe bola spravodlivosC a zákonnosť, ktorej garantom ste Vy, a ja sa jej, ako základného práva dovolávám.
Oslávam s pozdravom Jednotne za míer!
Bratislava, 14, novembra 1985
Anton Srholec v.r.
Na vedomíe: Kardinál Tomášek, Praha; Arcibiskupský úřad, Trnava; Zsl KNV Bratislava;
Ministerstvo kultury, Bratislava

TAŽENÍ PROTI KATOLICKÉMU SAMIZDATU
Z obžaloby proti Vladimíru Fučíkovi, Adolfu Ráz kov i a dalším (1)
Obvodní prokurátorka JUDr. Jitka Erbertová podává obžalobu na
RNDr. Vladimíra Fučíka CSc., narozeného 13. července 1934 v Hořicích, vědeckého
pracovníka Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze;
Adolfa Rázka, narozeného 30. listopadu 1930 v Horním Jelení, technika matematického ústavu ČSAV v Praze;
Květoslavu Kuželovou, narozenou 13. dubna 1923 v Třebsku, důchodkyni;
Radima I fložánku, narozeného 4. ledna 1923 v Petřvaldě, důchodce (bývalý katolický
farář);
ing. Václava Dvořáka, narozeného 6. ledna 1937 v Táboře, pracovníka GŘ Oseva, Praha;
Michala Holečka, narozeného 29. října 1956, technika podniku Textil, Středočeský kraj;
že všichni obvinění od přesně nepištěné doby do 11. dubna 1985 v Praze i na jiných
místech ČSSR částečně společným jednáním, někteří samostatně za účelem dalšího
rozšiřování mezi věřícími a duchovními římskokatolické církve
a) shromažďovali ve větším rozsahu náboženskou a církevní literaturu vydávanou v
zahraničí a tqně dopravovanou na území ČSSR bez souhlasu příslušných československých orgánů,
b) tuto literaturu í další písemnosLi s církevní a náboženskou tématikou dále bez
oprávnění rozepisovali a rozmnožovali a k tomu si opatřili rozmnožovací a psací stroje i
další prostředky,
obviněný Rázek v době od 20. do 27. prosince 1984 obdržel v Praze od občanky NSR
Zornové částku 2950 DM, kterou v rozporu s československými devizovými předpisy
(1) O případu j s m e přinesli zprávu ve Studie

1985), str. 581-582.
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nenabídl k odkoupení SBČs a způsobil tak československému devizovému hospodářství
škodu ve výši 6549 Kčs.
Všichni obvinění se dopustili jednání pro společnost nebezpečného záležejícího v
úmyslném vytváření podmínek k maření výkonu státního dozoru nad církví porušením
ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností.
Všichni obvinění tím spáchali přípravu k trestnému činu mařeni dozoru nad církvemi a
náboženskými společnostmi podle §• 7 odstavec 1, § 178 tr. zák.
Prokurátorka navrhuje při hlavním líčení vyslechnout jako svědky Jindřicha Macnarn,
Jaroslavu Strejcovou, Jiřího Valentu, Vladimíra Valentu. Přečíst protokoly dalších svědků
- mezi nimi dr. Otto Mádr, dr. Josef Zvěřina atd. Přečíst protokoly o provedení domovních prohlídek u všech obviněných.
Odůvodněni: ... V posledních letech lze pozorovat zvýšenou aktivitu určitých kruhů
vnitřních i vnějších nepřátel, směřující ke zpochybňování a podrývání církevní politiky socialistického státu. Zneužívá se náboženského cítění věřících, kteří jsou přesvědčováni, že
svoboda vyznání není v ČSSR zajištěna dostatečně. Tyto tendence jsou zvláště patrny v
činnosti římskokatolické církve. Jsou činěny pokusy o aktivizaci některých řádů, zakládány tajné klášterní komunity, tajně vysvěcováni knězi a podobně.
Tuto zvýšenou aktivitu římskokatolické církve, jež je z valné většiny v rozporu se zákonem č. 218/1949 Sb, o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností
státem, je třeba dotovat též patřičným množstvím náboženské literatury nebo literatury a
tiskovin s církevní tematikou. Jde o tituly, které co do množství převyšují rozumnou
potřebu, nebo takové, jejichž obsah je zaměřen proti socialistickému společenskému a
státnímu zřízení ČSSR.
Někteří věřící jsou získáváni k tomu, aby přebírali k přechovávání a drile rozšiřovali takovou literaturu nelegálně dopravovanou do ČSSR ze zahraničí a aby literaturu a tiskoviny z těchto zdrojů nebo obdobného charakteru dále rozepisovali a rozmnožovali. Činnost
je organizována konspirativně a pachatelé jsou vybavováni rozmnožovací technikou zahraničního původu nebo i takovou, která byla vyrobena v ČSSR, v rámci obchodních kontaktů vyvezena do ciziny, avšak dopravena tajně zpět.
V bytě dr. Vladimíra Fučíka CSc. byla provedena 11. dubna 1985 domovní prohlídku,
při níž »pnkladmo« nalezeny cyklostylované rozmnoženi ny Poznámky k manželské etice
(5 kusů), Malé církevní dějiny (5 kusů), Bio etika (7 výtisků), Církev mimo církev (6 výtisků),
Dezinformace k jubileu svatého Metoděje (54 výtisků), K situaci řeholi v Československu
(6 výtisků). Církev a právo (10 výtisků), Z Říma do Prahy (23 výlisků), Čí jsou Katolické
noviny (22 výtisků), Marx-ienimsmus o náboženství (14 výtisků), strojopisy Moc bezmocných od Václava Havla (19 výlisků), Základní pravidla hry (23 výtisků) a mnoho dalších.
Až na nepatrné výjimky nejde o materiály sloužící k uspokojení náboženských potřeb prostých věřících, nýbrž o materiály s vyhraněně protispolečenským zaměřením.
Na chatě dr. Fučíka nalezeno: Zdařilý křesťanský život (80 výtisků), Vyrovnaný s Bohem (33 výtisků), Moderna veda a staro křesťanské vyznaní vlety (74 výtisků), Teologie dálkový kurs I a II (22 výtisků) a další.
Byl nalezen rozmnožovací stroj xeroxového typu Canon PC 10, dva ruční cyklostyly,
rozmnožovací barvy atd.
Dále se v žalobě uvádějí výsledky domovních prohlídek u ostatních (velké množství),
kromě toho rozmnožovací stroj Ormig atd., tiskařský lis, řezačky a další.
Obviněný dr. Fučík odmítl k věci vypovídat, Rázek řekl, že přístroje dostával na různých
dálničních odpočívadlech od neznámých lidí poté, co poštou dostával vyrozumění, aby se na
ona místa dostavil. Kuželová rovněž rozmnožovala a rozdávala po kostelích věřícím. Hložánka
doznal, že po návratu z výkonu trestu začal v průběhu roku 1984 s rozmnožováním náboženské
literatury. Na základě inzerátu koupil roku 1984 vybavení tiskařské dílny.
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Tito čtyři obvinění byli prostřednictvím dr. Otty Mádra, jednoho z exponentů tzv.
Charty 77, v církevních kruzích napojeni na toto protisocialistické seskupeni.
Obviněný Míchal Holeček měl v 110' výtiscích držení ilegální periodikum Informace o
církvi č. 4/1985, kterě pocházejí z okruhu tzv. Charty 77 a je vyhraněně zaměřeno proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení ČSSR. ...
Všichni obvinění tak vytvářeli podmínky pro maření státního dozoru nad římskokatolickou církví a dopustili se po objektivní i subjektivní stránce přípravy k trestnému činu
maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 7 odstavec 1, § 178 tr.z.
Obviněný dr, Fučík je po pracovní stránce hodnocen jako vynikající odborník mezinárodní úrovné ve svém oboru Jehož odborná činnost je socialistické společnosti všestranně
prospěšná. Obviněný Rázek je rovněž velmi dobře hodnocen jako iniciativní, náročný,
přesný, obětavý a nekompromisní pracovník s dobrou pracovní morálkou, pracuje aktivně
jako poslanec MNV Praha 4 - Modřany. V roce 1953 byl potrestán nepodmíněným trestem za trestný čin sdružování proti republice podle § 80 odst. 1 tr.z. z roku 1950. Obviněný Hložánka byl v roce 1961 odsouzen krajským soudem v Ostravě za trestné činy velezrady a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví na 11 let odnětí svobody. Jako římskokatolický kněz byl v roce 1982 odsouzen OS v Litoměřicích za trestný čin podle § 178 tr. z
k 20 měsícům odnětí svobody a zákazu výkonu funkce duchovního na 5 let. Z výkonu trestu byl podmíněně propuštěn s lhůtou do 26. ledna 1986. ...
Společenská nebezpečnost jejich jednání je značná a spočívá v míře, jakou ohrožovalo
zájem společnosti na tom, aby svoboda vyznání byla v ČSSR uplatňována v souladu se zákonem.
Katolický samizdat před soudem
Dne 14. května 1986 v 8.30 hodin se bude před senátem Obvodního soudu pro Prahu
4 v soudní budově v Praze 2, Spálené ulici č. 2, číslo dveří 63 konat hlavní lícení s šesti katolickými aktivisty. Obvodní prokurátorka pro Prahu 4 JXJDr Jitka Erbertová žaluje RNDr
Vladimíra Fučíka, Adolfa Rázka, Květoslavu Kuželovou, Patera Radima Hložánku, ing.
Václava Dvořáka a Michala Holečka z přípravy trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 7, odst. 1 k § 178 trestního zákona, které se měli
dopustit tím, že »od přesně nezjištěné doby do 11. dubna 1985 ... za účelem dalšího
rozšiřování mezi věřícími a duchovními římskokatolické církve a) shromažďovali ve
větším rozsahu náboženskou a církevní literaturu vydávanou v zahraničí a tajně dopravovanou na území ČSSR bez souhlasu příslušných československých orgánů, b) tuto literaturu a další písemnosti s církevní a náboženskou tématikou dále bez oprávněni rozepisovali a rozmnožovali a k tomu si opatřili rozmnožovací i psací stroje a další prostředky, tedy
se dopustili jednání pro společnost nebezpečného, záležejícího v úmyslném vytváření
podmínek k maření výkonu státního dozoru nad církví ...«Adolf Rázek je navíc obžalován
z trestného činu ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. z., protože
údajně včas nenabídl Státní bance k odkoupení darované devizy v hodnotě 6549 Kčs.
Politické pozadí postupu policejních a justičních orgánů se zcela nezakrytě projevuje v
části obžaloby, v níž se praví: »V posledních letech lze pozorovat zvýšenou aktivitu určitých kruhů vnitřních i vnějších nepřátel, směřující ke zpochybňování a podrývání církevní
politiky socialistického státu. Zneužívá se náboženského cítění věřících, kteří jsou přesvědčováni, že svoboda vyznání není v ČSSR zjištěna dostatečně. Tyto tendence jsou
zvláště patrny v Činnosti římskokatolické církve. Jsou činěny pokusy o aktivizaci některých
řádů, zakládány ttyné klášterní komunity, tajně vysvěcováni kněží apod. Tuto zvýšenou
aktivitu římskokatolické církve, jež je z valné většiny v rozporu se zákonem č. 218/1949
Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, je třeba
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dotovat též patřičným množstvím náboženské literatury nebo literatury a tiskovin s církevní tématikou. Jde bud o tituly, které co do množství převyšují rozumnou potřebu, nebo takové, jejichž obsah je zaměřen proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení ČSSR.«
Obžaloba se snaží za každou cenu prokázat konspirativni spojení mezi touto náboženskou aktivitou a mezi hnutími za lidská a občanská práva, a proto se uchyluje k absurdním tvrzením typu - »byli prostřednictvím Dr. Oty Mádra (katolický kněz a přední
teolog, který byl v dobách tzv. kultu osobnosti po více než 15 let. nespravedlivě vězněn za.
mimořádně krutých podmínek a který není signatářem Charty 77 - pozn. VONS) Jednoho z exponentů tzv. Charty 77 v církevních kruzích, napojeni na toto protisocialistické seskupení« či »ilegální periodikum Informace o církvi, které pochází z okruhu tzv. Charty 77
a je vyhraněně zaměřeno proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení ČSSR.«
Obžaloba konstatuje, že v oboru tiskovin náboženského charakteru byly k provedení
zákona č. 94/1949 Sb. vydány směrnice Sekretariátu pro věci církevní ministerstva kultury
ČSR. Skutečnost je ovšem taková, že tyto směrnice svévolným způsobem omezují publikování, rozšiřování a dovoz náboženské literatury a stanoví, že všechna rozhodnutí v této
oblasti přísluší uvedenému sekretariátu. Tyto směrnice nahrazují neexistující zákon,
přičemž odporují jak ústavě ČSSR, tak přijatým mezinárodním závazkům. Zákon o hospodářském zabezpečení církví, původně pojatý jako první krok k ustavení právních vztahů v
této oblasti, nebyl totiž nikdy doplněn dalšími zákonnými ustanoveními a po téměř 40 let
nebyl novelizován. Složité záležitosti náboženského života jsou regulovány slále novými
směrnicemi, vytvářenými a doplňovanými podle momentálních politických záměrů státní
moci.
Je snad ještě na místě zaznamenat závěrečné hodnocení obžaloby. »Pracovitost a odpovědnost vůči zaměstnavateli a další kladné vlastnosti jsou jednou stránkou osobnosti
obviněných. Zvláště dr. Fučíka, Rázka, ing. Dvořáka a Holečka (oba zbývtylcí obžalovaní
jsou již starobní důchodci - pozn, VONS). Na druhé straně však vedeni scestným výkladem svobody vyznání porušovali československé zákony takovým způsobem, že jejich
jednání naplnilo skutkovou podstatu přípravy k trestnému Činu,«
Jak jsme již informovali ve Sdělení č. 436,438,446,449 a 455, podnikla Slritní bezpečnost dne 11. dubna 1985 v Praze, v Bratislavě a na dalších místech rozsáhlou akci proii
katolickému samizdatu. Při domovních prohlídkách bylo zabaveno velké množství náboženské literatury a rozmnožovací technika. Všech šest dnes obžalovaných bylo tehdy
obviněno z trestného činu podle § 178 tr. z., tři byli propuštěni po čtyřech dnech, V,
Fučík, A. Rázek a V. Dvořák strávili několik lýdnů ve vazbě. Jestliže se dnes, s bezmála
ročním odstupem od skončení vyšetřování, státní moc přece jen rozhodla uspořádat proces, svědčí to o jejím znepokojení z rostoucí aktivity křesťanů a o snaze demonstrativně
stupňovat prostředky k jejich zastrašení.
Doplňujeme svou zprávu podrobnějšími údaji o obžalovaných. RNDr Vladimír Fučík
CSc, narozen 13. července 1934, vědecký pracovník Ústavu molekulární genetiky ČSAV,
bytem Praha 7, Schnirchova 33. Adolf Rázek, n arozen 30. listopadu 1930, technik Matematického ústavu ČSAV, bytem Praha 4, Trnovského 16. Květoslava Kuželová, narozená
13. dubna 1923, důchodkyně, bytem Praha 4, Magistrů 7. Radim Kložánka, narozen 4.
ledna 1923, katolický kněz bez státního souhlasu, důchodce, přechodně bytem Petřvald
135, okres Nový Jičín, Václav Dvořák, narozen 6. ledna 1937, pracovník generálního ředitelství Oseva Praha, přechodně bytem Vratišov 16, okres Písek, Michal I-IoJeček, narozen
29. října 1956, technik podniku Textil Středočeský kraj, bytem Praha 10, U trati 16.
7. května 1986
Sdělení VONS č. 522
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Proces proti katolickému samizdatu odročen
Híavní líčení v trestní věcí proti dr. Vladimíru Fučíkovi a spol. (sr. sdělení VONS č.
436,438,446,449,455 a 522), které se mělo konat 14. května 1986, bylo z formálních důvodů odročeno, poněvadž dvěma obviněným nebyla včas doručena obžaloba. Nový
termín hlavního líčení byl stanoven na 28, května 1986 v 8.30 hodin, opět v soudní budově ve Spálené ulicí č, 2, Praha 2. Tentokrát má však proběhnout v místnosti č. 67, která je
podstatné menší než místnost, v níž se mělo konat původní zasedání a kam se dostavili i
přátelé obžalovaných a zástupci pěti západních velvyslanectví.
17. května 1986
Sdé|ení V Q N S ^ 5 U
Zpráva o odročeném řízení
Odročené soudní řízení se skupinou šesti katolických aktivistů se konalo ve středu 28.
května 1986 před senátem Obvodního soudu pro Prahu 4 v soudní budově v Praze 2» ve
Spálené ulici.
Dr. Vladimír Fučík byl odsouzen na 8 měsíců s podmínkou na 2 roky za maření dozoru nad církvemi, § 178, Květoslava Kuželová dostala rovněž 8 měsíců s podmínkou na 2
roky za stejný paragraf Adolf Rázek byl odsouzen na 6 měsíců s podmínkou na 2 roky
za přípravu k maření dozoru nad církvemi podle § 7/1 k § 178 a podle § 146, odstavec 1 ohrožení devizového hospodářství.
Ing, Václav Dvořák a Michal Holeček bylí zproštěni viny.
Radím Hložánka, bývalý katolický kněz v důchodu, byl vyloučen z případu, protože se
nedostavil korunní svědek, který mel objasnit Jeho údajnou trestnou činnost.
Ohledně věci odňatých při domovních prohlídkách se bude konat zvláštní veřejné zasedání.
Dr. Vladimír Fučík si ponechal lhůtu k odvolání, Květoslava Kuželová se odvolala
ihned, Adolf Rázek se odvolal ohledné § 146.
Prokurátorka JUDr. Jitka Erbertová se odvolala ohledně ing. Václava Dvořáka a Michala Holečka, kteří byli zproštěni viny.
Senátu předsedal JUDr. Vladimír Stiborík,
Obhájci žádali ve všech případech zproštění viny a osvobození. Při jednání dospěl
soud ke kuriosnímu závěru, že i k aktivitě laiků je třeba státní souhlas podobně jako k duchovenské činnosti. Zasedáni se konalo ve velké místnosti, kam byli vpuštěni přátelé
obžalovaných. Během dne se tam vystřídalo kolem 50-60 osob a také zástupci západních
zastupitelských úřadů v Praze (USA, Velké Británie, Francie a Kanady). Jednání bylo vedeno v otevřeném duchu, nebyl přerušen žádný projev jak obžalovaných, tak obhájců.
Jaromír Némec a Pavel Dtuir propuštěni z vazby (2)
Dne 21. dubna 1986 byli propuštěni z vazby Jaromír Němec a ing, Pavel Dudr z Gottwaldova před skončením vyšetřování. O jejich případu jsme informovali zvláště ve Sděleních č, 486, 490 a 491. Jaromír Němec a Pavel Dudr jsou společně s Jiřinou Bedeiovou
nadále trestně stíháni na svobodě.
30. dubna 1986
Sdělení VONS č. 519
Stiháni Františka Ádamíka (3)
V úterý 12, listopadu 1985 pomáhal František Adamík sousedovi v Újezdci u Přerova
opravovat vrátka. Něco po 8 hodině ranní si pro něj přišel uniformovaný příslušník VB,
(2) O případu jsmo referovali ve Studie 103 (1/1986), str. 59-62 a 64-65.
(3) Vděčně převzato z I.OC £. 2/1986, str. 9-10.
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aby s ním šel vedle do domu č. 17, kde má Adamik pronajatou zahrádku a místnost. V domě bylo asi 10-15 lidí a dva příslušníci VB v uniformě. Byl přiveden do své místnosti a
hned dotazován na jméno, různá data apod.
»A kdo jste vy?«, zeptal se Adamik. »To se dozvíte,« zněla odpověď. Pak byl dotazován na každou věc v místnosti, i když šlo třeba o šroubovák, nůžky, štětec, Jar nebo hadr.
Když objevili na půdě čistý papír, zeptali se Adamika: »Co to máte na půdě za skladiště
papíru?« »A ono tam nějaké je,« odpověděl Adamik.
Během domovní prohlídky, která trvala asi do 11 hodin, přijel náklaďák s plachtou ti
naložili na něj všechno, co sebrali. Některé věci, jako např. hliníkový svěrák, nebyly do
protokolu zapsány a jsou pryč. Teprve čas ukáže, co dalšího ještě chybí. Z protokoluje vůbec obtížné poznat, co bylo zabaveno a co ne. Formulace jsou všeobecné, juko ruvpř.
»balík, různá náboženská literatura« apod.
Po skončení domovní prohlídky v Újezdci byl František Adamik převezen do úřadovny StB v Přerově. Od 13 do 17 hodin byl přítomen domovní prohlídce ve svém bytě v Přerově, Šířava 21. Prohlídky se zúčastnilo sedm příslušníků StB a paní Magdu Chmelařová z
Měst NV v Přerově jako nestranný účastník. Velmi vydatně však pomáhala při prohlídce
tím, že upozorňovala na různé odložené tiskoviny a ty podávala příslušníkům ke shromáždění na zvláštní hromadu a pak k odvozu.
Po této domovní prohlídce byl František Adamik opět převezen na StB, kde byl proveden výslech na základě usnesení o trestním stíhání pro maření dozoru nad církvemi a
náboženskými společnostmi podle § 178 tr. z. Při výslechu byl František Adamik napřed
dotazován na data narození svá, rodinných příslušníků, rodičů, sourozenců, příslušníků
rodin sourozenců, švagrů, zeťů aj. Pak byl dotazován k vlastní činnosti.
»Kde jste vzal prostředky k tak finančně náročné činnosti?« »Vydělal jsem.« »Kdo
vám dal cyklostyl?« »Nevím.« »Jak došlo k získání cyklostylu?« »Ve vlaku mezi Kolínem a
Prahou.« »Od koho? Jak se jmenoval?« »Nevím.« »Jak vypadal?« »Starší, silnější.« »Kde
jste získával papír a barvy?« »V prodejně.« »Kde?« »Leckde.« »Kde jste vzal blány?«
»Koupil jsem.« »Kdo je psal?« »Já.« »Na čem?« »Na psacím stroji.« »Všechny nejsou psány na stejném stroji. Odkud jsou ly ostatní?« »Dostal jsem je nahodile.« »Od koho?«
»Neznám jméno.« »Jak vypadal?« »Takový starší, vyšší, silnější.« »Komu jste dával hotové
výtisky?« »Nahodile.« »Vysvětlete to přesněji!« »Někomu do poštovní schránky, někomu
do otevřeného okna apod.« »Jak jste mohl vědět, že jsou to věřící lidé?« »Nevědě! jsem to.
Spoléhal jsem na to, že jsou to čestní lidé a předají výlisky věřícím. Je možné, že mezi nimi byli ti, kteří mne nyní vyslýchají. Jinak bych zde asi nebyl.«
Tak se výslech točil kolem stejných záležilostí. Stávalo se, žc dva či tři příslušníci StB
se tázali současně. V takové situaci se František Adamik odmlčel a počkal a puk se zeptal:
»Co jste si přáli?« Toto se mnohokrát opakovalo.
Asi hodinu před ukončením výslechu jeden z vyslýchajících (asi kpl. JUDr. JJovják)
vyzval Františka Adamíka, aby teď zapomněl na všechno, co dosud napovídal, a řekl Čistou pravdu. Že věří, že pravda je něco jiného. František Adamik mu odpověděl: »Vy ale
musíte mít hlubokou víru.« »Však vy taky, ale poněkud jinou.«
Bylo už po 20 hodině, když výslech skončil. Výpověď byla podepsána a bylo rozhodnuto, že František Adamik zůstane zadržen.
František Adamik zůstal ve stejné budově, v cele, která měla asi 2,7m x 1,8m. Postel byla ze
silných trubek zabetonovaných v podlaze, s privařeným plechem, na němž byla položena matrace. Dále tam byla židle a stůl, rovněž zabetonované v podlaze. V rohu byl klozet a umývadlo.
Za sklem u stropu nepřetržitě svítila 20QWžárovka. Za sklem byla také kamera trvale snímající
celu. (Ve zvláštní místnosti této budovy je rada obrazovek, odkud se monitorují všechny cely.)
První noc z 12. na 13. listopadu proběhla poměrně klidně. Pouze intenzivní světlo
způsobovalo, že se František Adamik častokrát probouzel. Ve středu 13. listopadu byl
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František Adamík odvezen do Smetanovy ulice v Přerově, kde je sidlo VB. Seděl tam v
kanceláři v křesle u otevřených dveří na chodbu asi do 13 hodin s úředníkem, který se při
telefonování představoval jednou jako Béďa, jindy jako Bedřich Veselý, jindy se nepředstavoval vůbec. Po celou dobu měl František Adamík možnost sledovat provoz na chodbě
a ostatní zase měli možnost vidět jeho. Jinak se nic nedělo. Pak ho odvezli zpátky do cely
StB a zbytek dne proběhl nerušeně. Nerušeně proběhl i následující den.
V pátek 15. listopadu mezí 11 a 12 hodinou se opakovala cesta na Smetanovu ulici.
František Adamík zde čekaí na tvrdé lavici pod stálým dozorem StB asi hodinu a pak byl
převezen do kanceláře prokurátora JUDr. V. Klimenta.
»Jste František Adamík, narozený ...?« »Ano.«
Prokurátor pak pokračoval poučením o právech a povinnostech zadrženého a řekl, že je
proti němu vedeno trestní stíhání podle § 178 tr. z. »Rozuměl jste tomu?« »Nerozumím § 178.«
Prokurátor přečetl jeho znění a zeptal se, chce-li František Adamík k tomu něco říci.
»Ano. Vyhláška 120 zajišťuje náboženskou svobodu ,..« Byl však prokurátorem přerušen s
tím, že vyhláška 120 je jen vyhláška a zákon stojí výše svou platností a závazností. František Adamík pokračoval: »Výborně. Článek 32 Üstavy nám zaručuje náboženskou svobodu a Ústava svou platností a závazností stojí nad zákonem.«
Prokurátor řekl, že k tomuto článku ústavy jsou zákonná omezení a konečně že oni
mají své předpisy. Dále se prokurátor tázal, zda by chtěl František Adamík vypovídat k
věcem, které se týkají tisku, a zvláště k tomu, kde zadržený získával prostředky, papír, blány, komu dával hotové výtisky apod. František Adamík prohlásil, že svou výpověďz 12. listopadu 1985 pokládá za úplnou a vyčerpávající. Chce jenom dodat, že § 178 řeší materiální zabezpečení církví a náboženských společností, a on svou činnost prováděl za své
peníze, nikdy nepožadoval úhradu za tiskařské výrobky ani od církve, ani od státu, a tedy
neohrozil materiální zabezpečení církví ze strany státu, a tedy se necítí vinen trestným činem podle tohoto paragrafu.
Prokurátor si to zaznamenal a dal příkaz k propuštění. Od té doby je poměrně klid.

SETKÁNÍ BRATISLAVSKÝCH KNĚŽÍ (*)
Dne 10. prosince 1985 se uskutečnilo v Bratislavě setkání všech bratislavských kněží s
náměstkem primátora Pavlem Kováčem, na jeho pozvání. Při vchodu do budovy NV každého kněze zvlášť podáním ruky přivítal církevní fcýemník František Szabo. Ve velké zasedací síni setkáni zahájil bratislavský zastupující děkan Dr. Záreczky.
Náměstek Kováč v úvodu řekl, že jsou ve velké zasedací síni, kde se konají důležitá rokování. Potom začal mluvit o problémech nafty v našem národním hospodářství. Po tomto tématu mluvil o socíálnim a zdravotnickém zabezpečení našeho lidu v hlavním městě.
Když skončil, zeptal se: » 0 čem jsme ještě nemluvili?« Jeden z přítomných kněží polohlasem poznamenal: »O sportu.« S. náměstek na to navázal a hovořil o problémech sportu v
Bratislavě. Tím skončil úvodní projev a byla otevřena diskuse.
První se do ní přihlásil prof. Horák z bohoslovecké fakulty. Řekl, že s. náměstek jakoby mu ze srdce mluvil. On by byl pro to, aby věci, o nichž tu mluvil s. náměstek, byly postupně uveřejňovány v Katolických novinách. Potom se do diskuse přihlásili prof. Korec
(*) Vděčně převzato z IÖC t. 2/1986, str. 11-12, kde je poznámka, že článek byl převzat ze slovenského samizdatového časopisu Náboženstvo a sůčasnosť č. 1/1986.
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a Anody, pan Fidél Jurkovič upozornil na necitlivé přejmenování bratislavských ulic,
např. z ulice Františkánské je po 700 letech ulice PugaČevova.
Potom vystoupil v diskusi pan Záreczky, který řekl* že vedle kapucínského kostela
jsou zbytky starého kapucínského kláštera. Mysli si, že tyto prostory by město mohlo dát k
disposici církvi, např. pro ubytování starých kněží. S. Kováč vysvětlil, že v současnosti jsou
v těchto prostorách sklady a kanceláře pro stavbu budovy NejvyŠŠího soudu SSR, jež se
staví blízko kapucínského kostela. Proto budeme muset tuto myšlenku na nejbližší léta
ještě odložit
Po panu Záreczkém mluvil doc. Jozef Krajčí. Zeptal se, jaká kriteria by podle s, náměstka měl splňovat kněz v Bratislavě, aby se nestávaly případy, že někdo nastoupí do
Bratislavy a za několik měsíců musí odejít. S. náměstek odpověděl, že kněz v Bratislavě
musí splňovat kritéria, jež na něho klade naše socialistická společnost. A níyednou se zdálo Jako by na takovou otázku čekal (aniž bychom doc. Krajčího z něčeho podezřívali). Vytáhl si papírek a začal mluvit dále o tom, že nedávno navštívil naši zemi kardinál Casaroli a
žádal od naší vlády, aby v ČSSR mohli být vysvěceni na biskupy kněží, kteří plně vyhovují
požadavkům Svaté stolice, dále žádal obnovení všech řeholí a nakonec, aby bohoslove! v
semináři mohli být vychováváni též podle požadavků Svaté stolice. Náměstek Kováč řekl,
že s něčím takovým nemůže náš stát souhlasit. Zejména pokud jde o bohoslovecké
fakulty, náš stát si čini plný nárok, aby výchovu bohoslovců usměrňoval on.
Tato slova padla jako studená sprcha a přítomní kněží měli pocit, že s. náměstek je
vlastně zavolal proto, aby jim nakonec mohl říci tato slova Nastalo trapné ticho, do diskuse so
už nikdo nepřihlásil, a tak celou situaci musel zachraňovat pan Záreczky, který poděkoval s. náměstkovi za dnešní setkání a podotkl, že příště by se snad místo černé kávy mohla podávat borovička> aby se rozvázaly jazyky i mladým kněžím, kteří dnes vůbec nediskutovali.
S. náměstek řekl, že náš stát i nadále bude usměrňovat život a výchovu v nnší církvi.
Děkujeme mu za tato otevřená slova. My to konečně už dávno víme.
Ale víme i to, že o to se v dějinách církve pokoušela každá světská moc. Církev s tím
vždy zápasila. Jednou úspěšně, jindy méně úspěšně, Ale zápasila vždy, A takto chceme i
my dnes zápasit. Nyní celkem konkrétně o to, aby život v naší církvi se rozvíjel podle představ Svaté stolice a ne podle představ někoho jiného!

Zprávy a recense
JOSEF KOLÁČEK

(Řím)

DALŠÍ D Í L O SVATÉ T E R E Z I E ČESKY
Sv. TEREZIE OD JEŽISE, Kniha o zakládáni, Křesťanská akademie, Ríin 1985, 314 stran.
Po autobiografii této hlavní autorky křesťanské mystiky 16. století, kterou vydala Křesťanská akademie v roce 1983, vychází po dvou letech neméně zajímavá
historie onoho úchvatného rozmachu mystiky a duchovního vzepětí tehdejšího
Španělska, jak je zachycena v Knize o zakládání. Člověk poznačený skepsí dvacátého století jen stěží stačí zaznamenávat a zachycovat vzdálené stopy onoho
vanutí Ducha, jež zaněcovalo velkomyslná srdce tehdejších křesťanů a křesťanek.
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Musí se však sklonit před fakty. Terezie dokázala v rozmezí čtyř let, od roku
1567 do 1571 založit kláštery reformovaných karmelitánek, někdy také označovaných jako »bosé karmelitánky«, v městech: Medina, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba, První klášter reformy založila však v A vile roku
1562. V dalším tříletí se musela věnovat povinnostem převorky v klášteře Vtělení, ale přesto mohla založit aspoň jeden klášter reformovaných karmelitánek, a
to v Segovii. Když skončilo tříletí úřadu převorky, Terezie dokáže během jediného roku založit tří kláštery, a to v Beas, Seville a Caravace. V lednu 1576 však
umírnění karmelítáni rozpoutají boj proti novotám, tj. proti přísnějším formám
řádového života, a to brání světici v jakékoliv expansi, ba celá věc refromy karmelského řádu je vážně ohrožena. Zápas se protáhne až do roku 1580, skončí
však vítězstvím reformy. Terezie se vrhá do práce s neobyčejným zápalem a v
posledních dvou letech svého života založí ještě pět dalších klášterů, a to v městech Villanueva, Palencia, Soría, Granada a Burgos. K těmto sedmnácti klášterům
se může připojit klášter Svatého Obrazu, který sice založila M. Marie od ježíše
roku 1563 v Alcalá (viz 35. kapitola Autobiografie),
avšak Terezie tam zavedla
řeholní život podle zásad karmelské reformy.
Světice měla také lví podíl na založení prvních dvou konventů bosých karmelitánů, které vznikly v roce 1568 v Durvelo a v následujícím roce v Pastrana,
neboť se sama postarala o povolení, o vhodný dům a připravila první Otce, kteří
tvořili základ pozdější komunity. Pod jejím duchovním vlivem a za jejího povzbuzování vzniklo dalších dvanáct klášterů, a to Alcalá de Henares (1570), Altomira (1571), La Roda (1572), Granada (1573), La Peňuela (1573), Sevilla
(1574), Almodtívar (1575), II Calvario (1576), Baeza (1579), Valladolid (1581),
Salamanca (1581), Lisabon (1582).
Když se navždy zavřely tělesné oči Terezie v roce 1582, existovalo už dvaatřicet reformovaných klášterů Karmelu, osmnáct ženských a čtrnáct mužských. Po
cestách necestách, v dešti i sněhu, v úpalu i mrazu, zdravá i nemocná tato neúnavná poutnice se podobá letnicovému vichru Ducha svatého. Překážky, pomluvy, žlučovitá zášť, podlosti, zákazy, vyhrůžky se hromadí před ní na každém kroku, avšak jistota, že koná Boží dílo, jí dává potřebný klid a rozvahu. Dlouhé cesty křížem krážem Starou i Novou Kastilií, daleko na jih do Andalusie, až do Sevilly a zase na sever až do Burgosu konala na voze anebo jela na mule.
Terezie dostala příkaz napsat historii vzniku jednotlivých klášterů od svého
zpovědníka P. Ripaldy S.J. Bylo to v Salamance roku 1573. Pustila se hned do
práce, neboť byla zvyklá poslouchat své zpovědníky, a nadto dostala v jednom
vidění i pokyn shůry. Její psaní bylo přerušováno novými a novými cestami, jež
tehdy zabraly dlouhá údobí. Prvních devět kapitol napsala v Salamance koncem
roku 1573, a pak nesáhne tři roky na pero, Ba hrozilo, že dílo nedokončí. Když
totiž odejela ze Salamanky, už se necítila vázána příkazem P. Ripaldy. Naštěstí
zasáhl P. Gracián, který měl autoritu apoštolského komisaře, a světice se v Toledu dala znovu do práce. To bylo v prvních říjnových dnech 1576. Jak sledoval
P. Gracián vznik díla, svědčí jeho poznámka v jednom dopise z konce téhož měsíce; »Kniha o zakládání už se chýlí ke konci.« 14, listopadu dopsala 27. kapitolu, a protože si myslela, že je clilo hotovo, přidala, jak bývalo jejím zvykem, jakýsi
závěr. Právě v té době se rozpoutal zápas o reformu s umírněnými karmelitány a
v té době její pero opět odpočívá. Až roku 1580 se znovu vydá na cesty, aby
zakládala další kláštery. Tentokrát píše jejich dějiny téměř současně s událostmi
kolem jejich vzniku.
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V tomto díle snad více než v ostatních se projevuje Tereziino velké vypravěčské nadání, přirozený spisovatelský talent. Její sloh je prostý, ale úžasně živý,
s lehkými šlehy ironie a smyslu pro humor. Naprostá upřímnost jejího vyprávění
se dá téměř nahmatat. Události zpracovává orchestrálně. Stačí nějaký motiv, setkání, událost, narážka či vzpomínka a světice je rozvine do celé rady rad o poslušnosti, o melancholii, o modlitbě a zjeveních, pomyslí přitom i na budoucí
představené a dává jim směrnice, jak se mají zachovat, když některým z jejich
spolusester se dostane mimořádných milostí. Autorka zde vlastně vykreslila svou
hravou a laskavou povahu. Zaznamenává i malá hnutí, nápady, úzkosti, takže
čtenář má dojem, že je v její bízkosti.
Přestože při psaní tohoto díla ani nepomyslela na nějaká literární kriteria, na
to ostatně neměla ani podmínky, ani čas, ani ctižádost tohoto druhu, je tato kniha z literárního hlediska nejdokonalejší ze všech jejích spisů. Sama Terezie si toho byla vědoma, když píše P. Aguiarovi: »Přijde den, kdy ji budou náramně vychutnávat.«
Terezie dokončila dílo zároveň se založením kláštera v Burgosu. Rukopis
odevzdala svému zpovědníkovi doktoru MansovL Jeho příbuzný Petr Manso
zhotovil kopii a originál odevzdal roku 1587 Matce Anně od Ježíše. Ta se ve snaze, aby bylo dílo co nejdříve vytištěno, obrátila na bratra Ludvíka de Léon, který
však brzo nato umírá. Ještě před smrtí předal rukopis P. Františkovi Sobrinovi s
prosbou, aby rukopis vrátil Matce Anně od Ježíše. Šlechetný Sobrino, který se
stal později biskupem ve Valladolidu, dal dílo opsat a věnoval je tamním karmelitkám. Mezitím španělský král Filip II. vyslovil přání, aby všechny rukopisy světice byly shromážděny v knihovně Escorialu, a tak za přispění P. Mikuláše Doria,
tehdejšího generálního vikáře reformovaných karmelitánů, skončil originál Knihy o zakládání
v královské knihovně Escorialu, kde se uchovává dosud,
Překlad jde po linii co nejdůkladnější věrnosti Tereziinu stylu i výrazovým
prostředkům, s celou květnatostí vložek, dodatků a anakolutů, takže by někdy
prospělo stylizovat její přebohatě rozeklané věty v duchu současné češtiny. Kdo
však po této knize sáhne, neubrání se kouzlu světice, jež strhuje velkoduSnd i po
čtyřech stech letech k následování Krista.

PETR KOLÁR ( P a ř í ž )

ŽIVOTOPISNÁ VZPOMÍNKA NA KARDINÁLA TROCHTU
Štěpán kardinál
Trochta. Životopisná črta a výběr z proslovu a pastýřských listů, k 10. výročí smrti vydali čeští salesiáni, Řím 1984, 436 stran a 32 stran fotografického materiálu

Autoři v předmluvě označují knihu za »malou životopisnou vzpomínku na
kněze, řeholníka, salesiána, biskupa a kardinála« Štěpána Trochtu* K ní připojili
dokumenty z jeho pera a soubor fotografií; projevuje se v nich osobnost autora a
také kus atmosféry doby, ve které byly psány. Jsou to shodou okolností právě ty
nejdůležitější okamžiky z československých dějin od konce První republiky:
Mnichov, válka, únor 1948, padesátá léta, pražské jaro a období normalizace, To
je rámec Trochtova neobyčejně bohatého a utrpením naplněného života. Dramatické okolnosti jeho smrti v r. 1974, jen velmi stručně uvedené v knize, jsou vlastně jen logickou tečkou za tím, co předcházelo.
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Velmi poutavou část knihy tvoří popis období mezi Mnichovem a koncem
váfky. Opírá se zřejmě o osobní vzpomínky Trochtovy a to přispívá k jejich
bezprostředností a svěžesti. Osudy vězně Trochty v koncentračním táboře v
Mauthausenu utkví každému čtenáři nesmazatelně v paměti spolu s otázkou, jak
mohl Trochta toto všechno přežít a pak hned po válce vyvíjet jako biskup pastorační úsilí, jaké on ve své nadmíru těžké litoměřické diecézi vyvíjel. A jakoby toho ještě nebylo dost, stává se po únoru 1948 klíčovou osobou ve stycích mezi
církví a státem za rostoucího napětí, které vyvrcholilo jeho zatčením a uvězněním. Jeho veliká schopnost naslouchat každému a úsilí o vzájemné porozumění mu dokonce vynesla nejasně formulované podezření z přílišné snahy o spolupráci s novým komunistickým státem. Jeho pevnost v průběhu následujícího
věznění a soudního řízení i později v období normalizace po r. 1970 jsou však
dostatečně výmluvným vyvrácením takových názorů. Podle Trochtových
vlastních slov byly podmínky nového věznění v padesátých letech nesrovnatelně
horší než německý koncentrák.
Tato poslední část jeho života je v knize popsána už jen stručně, ač právě zde
by si čtenář přál co nejvíce podrobností. Osobní vzpomínky kardinála Trochty
jsou zde spíše vzácné a jen události z konce jeho života a okolo jeho pohřbu jsou
podány poněkud obšírněji. Důležitou součástí knihy jsou dokumenty a fotografie
na konci knihy, mezi nimi například kardinál Wojtyla, budoucí papež Jan Pavel II., klečící u mřížky jako obyčejný věřící při rozdávání svatého příjímání; bdělost příslušných orgánů neochabla ani v okamžiku rozloučení s tímto velikým
synem svatého Jana Boská, jak dokumentuje názorně jejich fotografie v kostelní
lavici v průběhu obřadů. Násilnickému režimu jsou mužové Trochtova formátu
vždy nepohodlní. Pozornost, kterou jim věnují, je tak měřítkem velikosti těch
hlídaných. U Trochty šla až za hrob.

JAROSLAV PECHACEK ( N e w

York)

ZÁSLUŽNÁ NOVINA

Léta ubfhají a stále naléhavěji se vtírá otázka, jaký je smysl a jaké jsou vyhlídky současného exilu. Na rozdíl od obou minulých exilů během první a druhé světové války, které organizovaly odboj politickou akcí, která měla naději na dohledný úspěch, je aktivita dnešního exilu omezena více méně na povinnost a
úkol nezapomínat a připomínat. Jedním z rázných opatření po Únoru byly zásahy do historické tvorby: Nevydávejte, škrtněte, falšujte, upravte, zamlčte! Nezáleželo na tom, zda šlo o události století desátého nebo dvacátého. Následky jsou
otřesné. Dnes se setkáte s mladými lidmi z Československa, kteří nemají žádné
nebo zkreslené vědomosti o zrodu svobodné demokratické republiky a tím méně
o roli našich národů v evropských dějinách. Stránky historie se prostě vytrhávají,
žijeme v bezdějinnosti. Jak dlouho? Až přijde čas, kdy se nová generace bude
zajímat o historii^ kde ji bude hledat?
Naštěstí i v současné situaci-naděje neumírá. Jsou ještě doma tam či onde staré dějiny a stále ještě vychází pravdivá svědectví ať v samizdatech doma nebo v
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publikacích v zahraničí, ať ucelené nebo monotematické. Vycházejí paměti a příležitostné studie. Píší je školení historikové právě tak jako pamětníci.
Jedním z tako vých svědectví je na sklonku roku vyšlé nové číslo časopisu Novina, v jejímž záhlaví je uveden Ročník 1937, Jako v minulosti i tentokrát se ujal
redakce clevelandský Martin Hrabík, za první republiky vedoucí organizátor
mladých republikánů, v exilu po zemřelém Dru Josefu Černém předseda Republikánského výboru sdružujícího bývalé pracovníky a funkcionáře Čs. republikánské (agrární) strany, která se výrazně podílela na vzniku a budování svobodného demokratického Československa. Od roku 1924 až do Mnichova byli předsedy vlády příslušníci této strany, Švehlou počínaje a Hodžou konče. V Košíčkem
programu už pro ni nebylo místa. Naopak: její představitelé byli postaveni před
soud a souzeni. Osud této strany a pozdější osud čsl. strany lidové, národně socialistické a strany sociálně demokratické po únorovém puči ukázal, jak bláhová
je domněnka, že je možno natrvalo ustavit - tváří v tvář totalitnímu partneru režim polodemokratický, Kdo se tehdy domníval, že demokracie v Československu po Košicích uspěje a přežije, dočkal se trpkého zklamání.
Novina si vzala z Hrabíkovy iniciativy za úkol tuto zkušenost připomínat. Jádrem právě vyšlého nového čísla je řeč posledního předsedy sLrany Rudolfa Berana před Národním soudem na konci března 1947. je dobře, že bude Uilcto ve
stovkách kopií zachována jako otřesné svědectví i pro příští pokolení. Dalším
výmluvným svědectvím je závěr soudu nad Beranovvm spoluobžnlovnným, bývalým ministrem vnitra v první republice Dr. Josefem Černým, kde všechna snaha
Státní bezpečnosti nalézti proti němu důkazy byla marná a i zaujatým soudcům
nezbylo nic jiného než na základě jednoznačného svědectví vydat osvobozující
rozsudek s tímto závěrem: »Ze skutečností takto zjištěných vysvítá, že Dr. Černý
byl vždy nejen hlasatelem vroucího vlastenectví, sociálního míru a lásky k Československé republice, nýbrž že byl i jejich nekolísavým uskutečňovatelem, a to
v dobách nejhorsich.« K významným materiálům historickým patří tu i svědectví
o přímých zásazích nacistů z Vídně i z Berlína do vývoje na Slovensku po Mnichově, který skončil založením Slovenského státu, cenné svědectví o zákulisí
presidentské volby roku 1935, široká paleta citátů, osobní vzpomínky a záznamy
veřejných a vědeckých pracovníků. Závěr: Martinovi Hrabíkovi patří uznání a
dík nejen odborných historiků a kronikářů, ale všech Čechů a Slováků, kteří nezapomínají. Bude dobře, když toto číslo Noviny bude přiloženo k dalším dokumentům
v knihovnách a archivech, aby sloužilo nejen dnešku, ale i pokolením budoucím.

KAREL SKALICKÝ
SBORNÍK

(Řím)

IC D V O U S T É M U

VÝROČÍ BUDĚJOVICKÉHO

BISKUPSTVÍ

Fesischriß zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785-1985, herausgegeben vom
Institut für Kirchengeschichte von Böhmen - Mahren - Schlesien e. V., Königslein/Taunus
1985, Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren - Schlesien, Band VIL
Naši sudetoněmečtí kdysi spoluobčané, nyní spoluexulanti, vydali k dvoustému výročí založení českobudějovického biskupství velice zajímavou knihu věnovanou vzniku a rozvoji českobudějovické diecéze a tím i dějinám jižních Čech vůbec.
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Největšř zásluhu na této publikaci má Dr. Kurt A. Huber, který v šesti studiích
vykresluje nejprve dějinný rámec, v němž došlo k založení českobudějovické diecéze {Kirche in Südböhmen.
Ein Überblick), pak samo založení a události kolem
něho (Die Gründung des Bistums Budweis 1784/85), ve třetí studii podává portrét prvního budějovického biskupa hraběte Jana Prokopa Schaffgotsche pocházejícího z Prahy, kde se narodil 22. května 1748 na Malé Straně (Johann
Prokop
Graf von Schaffgotsche,
erster Bischof von Budweis), dále nám podává vhled do
vizitační zprávy o náboženském, duchovním, mravním a sociálním stavu své diecéze, kterou tento první biskup napsal v roce 1811 pro císaře Františka I. (Der
Budweiser bischöfliche Visitationsbericht
von 1811). Pro historika kultury to bude asi ta nejzajímavější část sborníku. V páté studii pak pojednává o jmenování
českobudějovických biskupů Jirsíka (1851-1883), Průchy (1883), Schönborna
(1883-1885) a Říhy (1885-1907) císařem Františkem Josefem I. a o zákulisí tohoto jmenování. Dozvídáme se tak např., že vedle Říhy byl vážným kandidátem na
budějovického biskupa mezi jinými i známý tomistický filosof Dr. Antonín Lenz
(Bischofsernennungen
für Budweis 1851-1885). Tato studie bude zajímat především církevní historiky.
Rudolf Paleczek pak pojednává ve dvou studiích nejprve o církevní administraci německé části budějovické diecéze (Die kirchliche Administration
des
deutschen Anteils der Diözese Budweis von 1938 bis 1946) a pak o německých
diecezánech, převážně Šumavanech, po roce 1945, o jejich těžkých začátcích v
novém prostředí, které pro ně často nemělo patřičné pochopení - nazývalo je
»Böhmisch-katholisch«
- a o pastorálních problémech, které jejich nová situace
kladla. Tato studie je lidsky nejtklivější a je i pozoruhodným příspěvkem k dějinám toho, čemu se česky říká eufemisticky odsun a co naši němečtí bratři nazývají Vertreibung
(Die deutschen
Budweiser
Diözesanen
nach
1945).
Šestá a poslední studie Kurta A. Hubera podává obraz o napjaté atmosféře v
česko-moravských seminářích (Praha, Litoměřice, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Brno, Vidnava) v roce 1938. Z hlediska církevně-politické historie velice zajímavé (Das fahr 1938 in den Priesterseminarien
von
BöhmenMähren).
Vztahy mezi premonstrátským klášterem ve Schläglu a Čechami od středověku až po naši dobu se zabývá Isfried H. Pichler (Stift Schlägt und Böhmen). Studii o jihočeské tradiční zbožnosti a jejích poutních místech napsal Georg R.
Schroubek (Traditionelle Wahlfahrtsund Andachtsstätten),
zatímco Alois E.
Milz sleduje dějiny náboženských lidových her v jižních Čechách hluboko do minulosti. První zpráva je prý v Českých Budějovicích z roku 1544 (Religiöse
Volksschauspiele
in Südböhmen).
Hraběnka Margarete von Buquoy nám pak
vykresluje vzornou péči o chudé, jak se prováděla na bukvojském panství již od
roku 1780, a vliv, který tato péče měla na pozdější sociální reformy (Das Buquoy sehe Armeninstitut
- Herzstück
einer bahnbrechenden
Sozialreform).
Sedmý svazek publikace Archiv für Kirchengeschichte
von Böhmen
Mähren - Schlesien přidává ke svým nevšedním zásluhám o duchovní, kulturní,
církevní, společenské i hospodářské dějiny česko-moravsko-slezského prostoru
i tuto jedinečnou zásluhu o jižní Čechy a jejich biskupství.
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