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ZDISLAVA, ŽENA SVATÉHO ŽIVOTA

Uvocl
České země, které až do konce XII. století byly spíše periferií současné politické, hospodářské i kulturní Evropy, vstupují v století XIII. clo
popředí jejího života.
Obratná politika králů z dynastie přemyslovské pomáhá jim v době
Přemysla Otakara I. k závažnosti velmocenské.
Hospodářský ruch v Čechách a na Moravě roste dík velkému dílu kolonisačnímu, obracejícímu rozsáhlé prostory, pokryté dotud pralesními
prostory, v kultivovanou půdu, dík novým městům budovaným a organisovaným v zemi, kde se soustřeďuje obchod a výroba daleko úspěšněji
než ve starých místech tržních; zejména dík bohatému rozvoji stříbrných
dolů ve vrchovinách českých i moravských, který dodává zemi tolik drahého kovu, že se nakonec stává jedním z nejbohatších krajů současné
Evropy.
Kulturní život představují nejen němečtí minnesángři, jež láká na dvůr
přemyslovských králů a na dvory českých velmožů jejich štědrost, ale i.
vzrůst literatury české, přerůstající rámec pouhých písní duchovních a
vytvářející literární tvary daleko rozsáhlejší, jež zvolna vyrovnávají krok s
pokročilými literaturami evropského Západu, i projevy mocně zintensivnělého cítění náboženského, s nimiž se tu setkáváme.
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Zvlášť výraznou představitelkou tohoto náboženského vzepětí v české
společnosti XIII. věku je - vedle blahoslavené Anežky České (Anežky
Přemyslovny) - blahoslavená Zdislava z Lemberka.
Paní Sybila, matka blahoslavené
Zdislavy
Zdislavin zjev se tyčí na samém pokraji procesu, který měl přetvořit
život českých zemí v právě vyloženém smyslu.
Její matka Sibyla - původem patrně z nějaké normanské či německé
rodiny, usazené v dolnoitalských državách normanských a pak hohenštaufských králů - přišla do Čech ještě v době, kdy všechno to, co mělo
XIII. století přinést do českého života, bylo ještě v prvních počátcích. Dostala se do země v družině Kunhuty, dcery Filipa Švábského, dětské nevěsty dětského ještě Václava I., jež měla připoutat dynastii přemyslovskou k německým panovníkům z rodu hohenštaufského.
Zastala zemi dosud do značné míry ve stavu onoho barbarství, jež
představovala bojovnická společnost česká XII. věku se svými divokými
výpady do sousedních zemí i krutými řežbami ve válkách domácích. I
královský dvůr Přemysla Otakara I. byl ještě prostředí velmi uvolněné ve
svém morálním životě a zapuzení první manželky královy s jejími dětmi
a nový sňatek králův s Konstancií Uherskou ještě za života jeho první
choti dosti výrazně dosvědčovaly, jak málo j e tu smyslu pro utváření života na podkladě skutečného křesťanství. Ale paní Sibyla si přinesla ze
svého rodného prostředí zřejmě pevný základ jak pro život náboženský,
tak pro život kulturní v širším toho slova smyslu a dovedla tyto principy
uplatnit i v tomto nevlídném prostředí.
Posilou pro ni vnitřně bylo bezpochyby to, že ctižádost, prosycující
českou bojovnickou společnost tím více, čím více stoupal politický a mocenský význam země, činila tuto pozvolna citlivější ke kulturním podnětům, které ji mohly duchovně uvést na úroveň odpovídající těmto jejím
vnějším úspěchům.
Snad už první manžel, za něhož se Sibyla vdala, velmož Bohuš, patřil
k vrstvám, které žíznivě přijímaly nové kulturní prvky, pronikající a přinášené do českých zemí z evropského Západu. Pozdější styky paní Sibyly se
známým cisterciáckým klášterem v Oseku pod Krušnými horami, kde dala
malovat pro klášter žďárský jakýmsi tamním mnichem bibli, nasvědčují, že
pocházel z mocného rodu Hrabišiců, kteří byli zakladateli tohoto kláštera.
Ještě více však vycházel vstříc duchovým podnětům Sibylou přinášeným její manžel druhý, Přibyslav, za něhož se provdala, když její první
manželství - patrně po krátkém trvání - vzalo za své.

0 původu Přibyslavovu není nic známo. Představoval však nepochybně jednoho z důvěrníků krále Václava I. a jako takový byl dosazen i do
funkce královského kastelána nejprve na hradě Veveří a pak na důležitém
hradě královském, bývalém sídle údělných knížat přemyslovských v
Brně, pod nímž se právě v té době utvářelo významné a hospodářsky rušné město s bohatými koloniemi cizích kupců.
Na tomto místě jej zastihujeme ve chvíli, kdy vrcholí zápas kurie papežské s hohenštaufským Fridrichem II., a do Brna se uchyluje začátkem května 1240 diplomatický zástupce papežův v Německu Albert Behaim, aby odtud řídil akce proti císaři na půdě Říše. Přibyslav nepochybně byl hlavním ochráncem energického a neobyčejně rozsáhlou činnost
rozvíjejícího papežského zplnomocněnce.
Ochrana, kterou poskytl Přibyslav Albertu Behaimovi, nekotvila však
jen ve vnějších politických úvahách nebo pokynech, jichž se mu nedostalo ze strany panovníkovy. Přibyslav byl zřejmě hluboce zbožný muž.
Roku 1239 daroval johanitskému klášteru u svatého Ducha v Brně
kostel v Křižanově s desátky k němu náležejícími, vsi Lúč a Radomilice a
desátky ze vsí Tulešic a Nestorovic. Nově založený minoritský klášter v
Brně jej ještě v XV. století vděčně vzpomínal jako svého zakladatele. Největším založením Přibyslavovým se pak měl stát klášter, který chtěl vybudovat pro mnichy řádu cisterckého ve velikém pralese na rozmezí českomoravském při pramenech řeky Sázavy, jehož nabyl dohodou s Janem z Polné.
Působení ve funkci královského kastelána v hospodářsky rušném
Brně i vlastní kolonisační činnost na jižním okraji právě zmíněného hraničního pralesa českomoravského v okolí jeho sídla Křižanova, která přinášela vedle užitku širokým vrstvám obyvatelstva i pánu půdy užitek v
podobě značných sum: zákupných a censu, placeného novými usedlíky,
dovolily mu nashromáždit v rukou značné prostředky hmotné, které věnoval na založení a první vybavení této instituce.
1 když se Přibyslav vlastního založení kláštera nedočkal a musil provedení tohoto díla odevzdat svému zeti Bočkovi, kastelánu znojemskému,
důvěrníku Přemysla Otakara II. (v Rakousku známém pode jménem hraběte z Bernecku), bylo to především toto množství drahého kovu jím
odkázané, jež umožnilo založení a vyvedení nového ústavu řehole cistercké, osazeného mnichy z kláštera v Nepomuku.
Paní Eufemie a paní Eliška, dcery paní Sibyly
Počátky kláštera žďárského však ukazují, že dobrodiní, prokazovaná
panem Přibyslavem různým institucím církevním, nebyla jen projevem
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jeho zbožnosti, nýbrž měla současně svůj původ v jeho manželce Sibyle,
ba byla snad přímo jí inspirována.
O prvních desítiletích klášterního života ve Žďáře se nám dochovala
veršovaná kronika, sepsaná roku 1300 mnichem tohoto kláštera Jindřichem z Haimburka. A kronika obšírně líčí, jak paní Sibyla mateřsky
pečovala o klášterní dílo, zanechané jejím manželem. Vypráví-li o jejím
manželovi, že »na venek bojovník, v nitru svém zůstával přece jen mnichem«, může totéž vlastně říci o paní Sibyle.
Když její třetí manžel Jindřich ze Žitavy z mocného pokolení s erbem
ostrve čili Ronovců, za něhož se vdala po smrti Přibyslavově ( f 1251),
zemřel, usadila se se svou dcerou Eufemií, jejíž choť zmíněný již Boček,
purkrabí znojemský, rovněž záhy opustil tento svět, v bezprostřední blízkosti klášterního stavení a »mateř i dcera ... pospolu zbožně tu sloužily
Kristu a kostel klášterní zdobily ... Služebnou Leukartu měly, jež velice
dovedná byla a manipuly i štoly ... vyšívat uměla skvěle. Po pravdě zakladatelkami kláštera mohly se zdáti, neb mnoha vzácnými věcmi jej ráčily
obdarovati: z hedvábí rouchy a nádobím stříbrným jakož i skvosty - a kameníkům, již klášter ... stavěli, vyplácívaly mzdu jich, jak každý si zasloužil tím, co byl udělal práce.«
Sibyla umřela roku 1262 a Eufemie tu zůstala sama. Ale pokračovala
- co živý svědek výchovy, jakou Sibyla dala svým dcerám - v tradici vytvořené matkou.
»Žena to nábožná byla a pro Krista stále jen žila, Boha se povždycky
bála a klidu si nedopřávala, k modlitbám jitřním vždy vstávala spolu se
zdejšími mnichy, hodinky zpívala s nimi, jsouc s Kristem vždy přemýšleními, trýzněním těla mu sloužíc i posty a bděními svými. S tváří vždy
růžovou, šatem však oděna chatrným jenom, jsouc živa, jako by jeptiškou v nějakém klášteře byla, sloužila Kristovým chudým: co služka se
starala o ně, utírala jim nosy a čistila ústa i pít jim dávala, zvedala nemocné, na lože kladla a kryla přikrývkou. Špitál si zřídila v blízkosti obydlí
svého, by mohla rychleji nemocné svoje tam navštěvovati. Současně nemocné navštěvovala i klášterní kuchyň, a když tu chybělo něco, to ze svého sem posílávala ...«
»Paní blažené paměti« a »druhou zakladatelkou kláštera« nazývá ji
náš kronikář, vzpomínaje ještě roku 1300 s pohnutím jejího zjevu.
Leč nejen Eufemie, nýbrž i Sibylina dcera Eliška (Alžběta) vystupuje
ve veršované historii kláštera žďárského jako svědek hluboce náboženského života, jaký dovedla paní Sibyla rozžehnouti ve své rodině. Provdala se za Smila z Lichtemburka, syna prve zmíněného třetího manžela

Sibylina Jindřicha (jak se zdá, ještě před matčiným sňatkem s tímto velmožem). Byl to »bohatý, štědrý a šlechetný člověk, muž vynikající
jměním i krásou a slávou i bojovník zdatný« - moderní podnikatel v
tehdejším slova smyslu, který svou účastí v budování stříbrných bání v
Železných horách a na okraji Vysočiny českomoravské přispěl nemalou
měrou k rozšíření hospodářských zdrojů české zemi.
Svoje bohatství však obracel opět do značné míry ve prospěch církevních ústavů. Jeho největším darem jim byly desátky ze všech jeho
stříbrodolů, které daroval - veden, jak praví, »zvláštní náklonností« k řádu cisterckému - cisterckým klášterům v Sedlci, ve Žďáře a v Mnichově
Hradišti. Zvláště však - a v tom se právě projevuje vliv jeho manželky a
přes ni i jeho tchyně paní Sibyly - pamatoval dobrodiními na založení
páně Přibyslavovo. Roku 1262 daroval mu ves Dolní Bobrovou, roku
1263 kapli svatého Jakuba v Chotěboři, která byla vyhlédnuta za středisko nového kutacího obvodu a slibovala proto se stát bohatým beneficiem, roku 1269 vesnice Jiříkovice a Radňovice i peněžní pokuty, které
mu měly být placeny žďárskými poddanými na jeho statcích. A přispíval i
přímo svými penězi na stavbu kláštera, kde na svůj náklad dal mimo jiné
zbudovat kapli ke cti Panny Marie, aby v ní byl pochován.
Zdislava, nejstarší dcera paní Sibyly a pana
Přibyslava
Nej silnějším odrazem rodinné tradice, založené panem Přibyslavem a
paní Sibylou, se však stala jejich nejstarší dcera Zdislava.
Kronika Jindřicha Haimburského zaznamenává její postavu jen zcela
stručně: »První (z dcer Přibyslavových) Zdislavu Havel pán z Jablonného
za ženu pojal. Žila s ním životem čistým a dala mu děti: Havla, jenž stejně jak matka - jen krátkého dožil se věku, a dceru Markétu, slynoucí
krásou a ušlechtilostí.«
Stručnost tohoto zápisu, který zdaleka nevyčerpává, co bylo možno o
životě Zdislavině povědět, vysvětluje to, že životní osudy zanesly ji daleko od kláštera ve Žďáře a její brzká smrt (ještě před započetím tamního
klášterního života) nedovolila jí vejít v nějaký bohatší styk s tímto církevním ústavem.
Ale v prostředí, ve kterém se Zdislava ocitla svým sňatkem, rozvinula
se její historie v pásmo nemenší vnitřní krásy než historie jejích sester
Eufemie a Elišky.
Zdislavin manžel Havel byl původem z rozsáhlého a mocného rozrodu Markvarticů, kteří vládli velikým majetkem v severních a severovýchodních Čechách a v nichž proto někteří novější badatelé spatřují (nejisto

zda právem) potomky rodové šlechty starého slovanského kmene Chorvatů, usazeného v těchto končinách.
Býval důvěrníkem krále Václava I., na jehož listinách se s ním často
setkáváme jako svědkem různých darování, konfirmací a privilegií, králem udělených, zejména ústavům církevním. Požíval značné slávy i jako
statečný rytíř a kronika tzv. Dalimila ještě v letech dvacátých XIV. věku
vypráví s nadšením o jeho sportovních úspěších při turnajových
zápasech, zejména když, byv poslán roku 1257 spolu s Hronem z Náchoda a se svým švagrem Smilem Světlickým (z Lichtemburka) jako zástupce českého krále do Říše k volbě nového krále říšského, »ratiščem (dřevcem) dobyl tu štítu polovičného«.
Stopy, které Havel zanechal ve veřejném životě své doby, ukazují výraznou podobnost se stopami otce Zdislavina Přibyslava.
Havel byl především významným účastníkem velikého procesu kolonisačního, o němž byla zmínka a který podstatnou měrou změnil tvářnost české země, podrobiv valnou část dotud nevzdělané půdy pralesní
kultivační práci lidských rukou. Kolonisace hraničního hvozdu v oblasti,
kde se rozkládal majetek Havlův, tj. mezi horní Jizerou a horní Ploučnicí,
pod horským pásmem ještědským, započala patrně už dříve, v předchozí
generaci jeho rodu. Ale Havel nejenže ji zintensivnil, ale dal jí i ohniska,
která nemálo přispívala k její lepší organisaci a k zesílení hospodářského
ruchu v ní, vybudovav tu mocný hrad Lemberk co správní středisko svého majetku a založiv na půdě, jež dotud neznala městského života, dvě
města: Jablonnou a Turnov (tento patrně s bratrem Jaroslavem z Hruštice). Bylo to dílo značného budovatelského významu pro mladý stát,
tvořící se pod vládou dynastie přemyslovské, a mohlo směle konkurovat
jak s budovatelským dílem jeho tchána Přibyslava v oblasti západomoravské, tak s kolonisační činností jeho švagra Smila z Lichtemburka nad
horní Doubravkou a horní Sázavou.
I v politickém životě země české se však uplatnil Havel, píšící se po
svém novém hradě »z Lemberka« (ale též po svém nově založeném městě »z Jablonné«) způsobem, který připomíná výrazně postoj jeho tchána.
Když v druhé polovině 40. let XIII. věku vstoupil zápas církve s německými Hohenštaufy, vedený pod devisou quod potestas
temporalis
subditur spirituali (že moc světská má být poddána moci duchovní), do
rozhodného stadia, pokusila se strana hohenštaufská podlomit moc českého krále Václava I., který se jí zdál důležitou oporou úsilí papežova o
zvrácení absolutistických choutek Fridricha II., tím, že proti němu vyvolala povstání skupiny ctižádostivých a patrně i po majetku toužících

představitelů české šlechty. Povstání proti zákonitému králi, do jehož čela se povstalcům podařilo postavit nezkušeného a moci chtivého králova
syna z Kunhuty Hohenštaufské Přemysla Otakara, nabylo velkých rozměrů a ovládlo většinu země. Václav I. ani s pomocí křižáckých houfů,
jež pod jeho prapory shromáždilo provolání papežovo, nebyl s to, aby
vzpouru potlačil, a byl dokonce nucen na čas Čechy opustit.
A tu proti mladému Přemyslu Otakarovi a jeho stoupencům vystoupil
statečně Havel z Lemberka spolu s Borešem z Riesenberka, postihnul
zbrojné síly kralevicovy před Mostem a způsobil jim drtivou porážku. Ta
rozhodla o osudu celého povstání, neboť podle slov kronikářových »kněz
(Přemysl Otakar) se nemože opraviti« a nakonec byl nucen před králem
(také zásluhou blahoslavené Anežky České) kapitulovat. Lze říci, že Havel z Lemberka zasáhl svou statečností nejen do historie mladého přemyslovského státu, jemuž vítězstvím zákonitého krále vrácena opět
vnitřní rovnováha, ale i do velkého duchovního zápasu, odehrávajícího
se v západním křesťanstvu, v němž by bývalo ovládnutí českých zemí
stranou hohenštaufskou nepochybně znamenalo nemalé nebezpečí pro
svobodu církve a pro duchovní život jí utvářený.
Za těmito významnými zásluhami Havla z Lemberka se však chtě
nechtě vynořuje historikovi, jeho stopy pozorujícímu, postava jeho ženy
Zdislavy.
I ve vystoupení Havlově proti povstání Přemysla Otakara, jež pochopitelně jinak vylučovalo přímou účast ženy v tvrdém boji, v něm se rozvinuvším, musíme předpokládat aspoň účast inspirativní a duchovní podporu, jež podněcovala a pomáhala držet manželovu statečnost. Není jistě
bez významu, že mezi nepočetnými spojenci Havlovými v tomto boji můžeme nalézt i jeho švagra Smila z Lichtemburka. T o naznačuje dosti zřetelně, jakou úlohu hrály ženy - v tomto případě paní Zdislava a paní Eliška; paní Zdislava však, jak se zdá, především, poněvadž byla z dětí Přibyslava z Křižanova a jeho ženy nejstarší - při formování sil, stavících se na
české půdě v cestu novému útoku proti církvi.
Ještě výrazněji se pak účast Zdislavina po boku manželově rýsuje při
jeho budování hospodářském - v rámci kolonisačního procesu, vyvíjejícího se v severočeské oblasti. Tu musíme dokonce předpokládat, že veřejné vystupování Havlovo v současných politických a válečných událostech přesunovalo značnou část starostí o rozvoj nově zakládaných osad a
nově kultivované půdy na bedra jeho choti, jež - zatímco její muž v
družině královské, v zbrojných houfech králových i v čele zbrojných houfů vlastních, v diplomatických posláních, vkládaných naň králem a v

jiných svých povinnostech a úkolech strávil valně času mimo Lemberk a
svá severočeská zboží - pobývala se svou rodinou uprostřed kraje, péči a
zbrojné ochraně Havlově svěřeného. Obecný nedostatek pramenů k průběhu kolonisačního procesu v našich zemích v prvé půli XIII. věku nedovoluje nám ovšem zjistit její podíl na vzniku nebo přetvoření (na základě
nového, pokrokovějšího práva zákupného čili emfyteutického) vesnických i městských útvarů na majetku jejího manžela případ od případu.
Ale že nepřihlížela k velikému dílu, jež mělo podstatnou měrou rozšířit
obživnou základnu lidu v severočeské oblasti, jen pasivně, ukazují příklady obou měst, jež vznikla na zbožích pána z Lemberka. V obou těchto
městech se totiž objevují hned při jejich založení kláštery řádu dominikánského a není pochyby, že inspirátorkou jejich založení resp. přímo zakladatelkou jejich byla blahoslavená Zdislava. Nasvědčuje tomu nejen
fakt, že v klášterním chrámu kláštera jablonského došla Zdislava posledního odpočinku, což bývalo výsadou zakladatelů takových konventů,
ale i živý vztah Zdislavin k novotnému tehdy řádu bratří kazatelů, žáků
svatého Dominika.
Zdislava,

spolupracovnice

dominikánů

Později legendické podání XVI.-XVII. století učinilo ze Zdislavy dokonce členku ženské řehole dominikánské.
»Praedicatorum
veneranda
sponsa
Ordinem acceptat, Domino
Deoque
Aptior sponso, meritisque
fulget
Grata
supernis«
veršuje o ní r. 1602 Jiří Berthold Pontamus z Braitenberka ve svých Hymnorum sacrorum de Beatissima Virgine Maria et S. Patronis S. Regni Bohemiae libri tres a po něm opakují tento motiv početná sepsání XVII,XVIII. věku počínaje legendickou sbírkou Dvanáctero řádů rytířů Božích
obojího pohlaví v rozličných stavích Jiřího Fera-Plachého z 1630 a jeho
Fama posthuma loannis Nepomuceni z 1641 přes legendický soubor Albrechta Chanovského Vestigium Bohemiae piae, vydaný 1659 Janem
Tannerem, Balbínova Miscellanea historica Regni Bohemiae, Floriana
Hammerschmieda Prodromus gloriae Pragensis a další autoři z oboru
barokní historie a legendistiky až po Reginalda Brauna Schutz und gnadenvolles Heiligthum Löblichen Granitz Stadt Jahbei z 1725.
Toto tvrzení ovšem není správné. Nesouhlasí s ním bohatý život
rodinný Zdislavin, o němž bude řeč v dalším. Ale úzké vztahy - snad

dokonce jako členka třetího řádu svatého Dominika - Zdislava k bratřím
kazatelům rozhodně měla. Jejich počátky třeba hledat patrně ještě v době, kdy jako dcera tamního králova zástupce, královského kastelána, žila
v Brně. V tomto městě byl velmi záhy - snad současně s jeho konstituováním co skutečného města - zřízen dominikánský klášter, který už v době Alberta Behaima hrál nemalou roli ve veřejném životě, takže mu 1243
papež Innocenc IV. svěřil - spolu s dominikánskými kláštery v Praze a v
Olomouci - hlásání křížové výpravy na pomoc Německým rytířům do
Prus.
A že Zdislava k němu přilnula živým zájmem a oddaností, ukazuje
péče, kterou mu věnovala později a jejímž nepřímým svědectvím je listina dominikána Gerharda z Vrorzheimu, zplnomocněnce papežského legáta kardinála Hugona de St. Cher a hosta na Zdislavině Jablonném z 2.
listopadu 1252, udělující plnomocné odpustky všem, kdo přispějí nějak
na stavbu jeho budov. Vlastní rozvinutí »dominikánského motivu« života
Zdislavina přinesla však její účast na právě zmíněných dominikánských
klášteřích v Jablonné a Turnově.
Zatímco jiné kláštery dominikánského řádu v českých zemích rostly
velmi pomalu a byly budovány s nesnázemi, oba dva tyto kláštery se
vzepjaly do výše poměrně rychle a vyrostly v stavení na tu dobu dosti náročná: o konventu jablonském svědčí už list prve zmíněného Gerharda z
Vrorzheimu, udělující v listopadu 1252 odpustky jeho dobrodincům, že
byl budován »opere sumptuoso«, a o klášterním kostele turnovském,
zničeném později ve válkách husitských, vyprávějí prameny, že byl založen - a to patrně už ve svých počátcích, v době Zdislavině - jako chrám
trojlodní a měl 11 oltářů. Tato poměrná výstavnost pak vedla k tomu, že
v obou klášteřích se mohl záhy vyvinout i dosti intensivní život vnitřní.
Zejména klášter jablonský měl, jak se zdá, živé styky s hlavním duchovým ohniskem řádu dominikánského v zaalpské střední Evropě, slavným klášterem kolínským, kde tou dobou působil svatý Albert Veliký a
svatý Tomáš Aquinský. Člen tohoto kláštera, zmíněný již papežský plnomocník Gerhard z Vrorzheimu, zvolil jablonský konvent za svoje sídlo,
když 1252 zavítal s významným diplomatickým posláním do českých
zemí.
Znamením vztahů Zdislaviných k žákům svatého Dominika - vedle
františkánů hlavním představitelům »nové zbožnosti«, pronikající od
druhé půli let dvacátých XIII. věku do duchového života českých zemí nebyla však jen vnější, hmotná účast na jejich nových sídlech v oblasti
majetku páně Havlova, ale především vnitřní utváření jejího života.

Zachycují j e verše v kronice neznámého autora, současníka jejích synů, tzv. Dalimila, které doprovázejí záznam o její smrti r. 1252:
»Pět mrtvých vzkříesila,
mnoho slepých prosvietila,
chromých a malomocných mnoho uzdravila,
nad jinými pracnými velké pomoci činila.«
V staroněmeckém, současném převodu této kroniky:
»Von der kom den sichin iutin
ain groz trošt und gelucke.
Fünf totin si erweckte
mit der groszin gotes gwaid,
vil blinden half si bald
hufhalcz und vseczigen
tet si mit gesund gesigerr.
An andirn sichin si hat
getan zceichin uf der stat.«
Tyto verše ukazují ke škole milosrdenství, kterou představovala rodina Sibyly, manželky Přibyslava z Křižanova, o níž vypráví na místech
výše citovaných kronika kláštera žďárského. Zároveň však vedou k Zdislaviným vztahům k řádu svatého Dominika, jehož hlavním úkolem v jeho počátcích vedle činnosti kazatelské byla činnost špitálnická, praktické
křesťanské milosrdenství a jeho skutky.
Je to důstojný protějšek k Zdislavině současnici blahoslavené Anežce
České, o níž legenda Candor lucis aeternae obšírně vypráví, jak »zapomínajíc v horlivosti své podivuhodné pokory na slabé síly svoje, právala sama svýma něžnýma rukama i potem a špínou prosycené šaty nemocných sester a malomocných chudáků J e ž si byla ve své zbožné pečlivosti
dala snést, až z praní jí rozpraskaly leptavým působením louhu a mýdla
ruce, po nocích pak spravovala jejich rozbité šaty, aby nikdo jiný než Bůh
nebyl svědkem její práce.«
Je svědectvím toho, jaké intensity toto praktické křesťanství u hradní
paní na Lemberce dosáhlo, že paměť, zaznamenaná kronikářem, mluví
přímo o zázracích, kterých její péče o nemocné dosáhla. Viděli-li jsme
shora při její sestře Eufemii horlivost přímo příkladnou v ošetřování chorých, musíme u Zdislavy předpokládat činnost opravdu nadlidskou, přesahující hranice toho, co bylo jejím současníkům a bylo by patrně i nám
nepochopitelným - činnost, která »mit der groszin gotes gwald« (»s velikou

pomocí Boží« nebo »za pomoci velké moci Boží«) křísila nirtvé a uzdravovala na smrt nemocné, slepým vracela zrak a chromé učila chodit.
Snad právě jako žačka žáků svatého Dominika se naučila nejen horlivosti
v péči o trpící, povznášející ji v očích současníků v světelný qev »paní
svatého života«, ale i reálnému umění lékařskému. Není jistě nadarmo,
že klášter kolínský, s nímž mělo její založení v Jablonné živé styky, slynul
tou dobou zásluhou svatého Alberta Velikého i jako významné ohnisko
vědomostí lékařských.
Rodinný živol Zdislavy a Havla
Pozadí této veřejné činnosti Zdislaviny a jejího manžela tvořil krásný
život rodinný.
Kronikář žďárský, jak jsme slyšeli, zaznamenává jen dvě její děti: syna
Havla, který prý žil jen krátce, a dceru Markétu, slynoucí krásou a ušlechtilostí. Ve skutečnosti měla paní Zdislava se svým manželem Havlem děti
nejméně čtyři. Vedle právě uvedeného Havla, který se připomíná v okolí
Přemysla Otakara II. od roku 1254 do 1270, od roku 1265 v hodnosti nejvyššího číšníka království českého (truksase) a jeho sestry Markéty, o niž.
bohužel nemáme bližších zpráv, byli to ještě synové Jaroslav a Zdislav.
Prvý se vyskytuje jako svědek na listinách královských mezi lety 12711289 a pronikl svým jménem zejména v době poručnické vlády braniborského markrabí Oty po smrti Přemysla Otakara II., kdy velmi statečně
bránil spolu s jinými šlechtici zemi proti plenivým houfům markraběte zejména patrně »okolo své dráhy«, tj. okolo velké stezky zemské ze středu země do Žitavy, v jejíž blízkosti ležel jeho rodný Lemberk.
S druhým se setkáváme významně o něco později za tuhých bojů,
které se rozpoutaly v prvých letech mladičkého Václava II. mezi panskou
skupinou, vedenou panem Purkartem z Janovic, a druhou skupinou
šlechticů, přimknuvší se k tragickému Závišovi z Falkenštejna. Patří k prvé
z těchto skupin a sdílel s ní její počáteční převahu, její ústup před Závišem z
Falkenštejna a její konečné vítězství nad tímto otčímem královým.
Jak paní Zdislava toto své potomstvo vychovala, ukazují politické a
duchovní tradice, v něm se uchovávající.
Zdislavin manžel Havel si zřejmě získal svým statečným, vpravdě rytířským postojem a do jisté míry snad i štědrostí, kterou projevoval k
oběma novým založením dominikánským na svých statcích, plnou důvěru českých kruhů církevních. Od roku 1235 se setkáváme s jeho jménem
na dlouhé řadě listin, kterými si dávaly české kláštery a jiné instituce církevní potvrzovat svoje majetky, svoje svobody a svoje imunity. Vystupuje
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tu jako svědek - dožádán k tomu, aby listiny svým svědectvím potvrdil,
pro úctu, již se v české církvi těšil. I nejvýznamnější představitel církevní
hierarchie v zemi, olomoucký biskup Bruno ze Schaumburka, který- po
selhání pražského biskupa Mikuláše byl vlastním představitelem kuriální
orientace v zemi (za povstání Přemysla Otakara proti Václavovi I. i později po smrti Václavové), vážil si jej nesmírné a hleděl jej připoutat k sobě nejen osobním přátelstvím, projevujícím se též návštěvami na Havlově Jablonné a na Lemberce, ale i lenním úvazkem, spojeným s některými
majetky biskupství olomouckého v Čechách a na Moravě, jež mu postoupil tiiulo foecli.
V duchu tohoto postoje octová hleděla pak paní Zdislava, na jejíchž
bedrech podle zvyklostí tehdejší doby spočinula výchova jejích dětí, vést
i svoje syny.
I Havla mladšího nacházíme v těsné blízkosti Brunona ze Schaumburku, který nejenže se dožaduje jeho svědectví na svých listinách, ale
»inspectis serviciis vesíris multiplicibus et gratuitis, que nobis et ecclesie
nostre promtis et sinceris affectibus impendistis et deinceps dante Domino impendebitis« (vzhledem k vašim mnohonásobným službám, které
jste nám a naší církvi z ochotné a čisté náklonnosti prokázali a v budoucnu, dá-ii Bůh, prokážete) uděluje mu i léna svého biskupství, držená jeho
otcem pouze jako léna osobní, co léna dědičná, aby si jej tím více zajistil.
A že to nebylo jen osobní přátelství, co Brunona ze Schaumburku připoutalo k synovi jeho starého spolubojovníka, je vidět z toho, že z 21 listin, na kterých se setkáváme se jménem a svědectvím Havla mladšího z
Lemberka, plných 17 jsou listiny, platící různým ústavům církevním. I
nejstarší syn paní Zdislavy uchoval si pověst, jíž se těšil v kruzích současného kléru její manžel.
A stejné jako o něm lze říci o druhém synu Jaroslavovi, jehož zase zastihujeme jako svědka, povolaného zřejmě důvěrou kruhů církevních, na
řadě listin, týkajících se různých klášterů, špitálů, komend a podobně. 1
jemu ostatně platila právě dotčená infeudace majetků biskupství olomouckého Brunonem ze Schaumburka z roku 1268.
Jen nejmladší Zclislav, syn Zdislavin, jehož jinak jeho jméno úzce spíná s jeho matkou, zdá se poněkud vybočovat z této tradice. Ačkoli i on
byl patrně míněn zmínkou o bratřích, kteří se podle infeudační listiny
Brunona ze Schaumburka mohli táhnout dědicky k zmíněným v ní lénům
biskupství olomouckého, zdá se, že nějaké těsnější vázanosti ke kruhům
církevním v zemi neměl. Jeho účast v listinném materiálu, týkajícím se
různých církevních institucí českých, je celkem nepatrná a jeho bojovné
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střetáváni s příbuznými ze strany matčiny, pány z Lichtemburka, se zdá
nasvědčovat, že i jinak vybíhal z rodinné tradice, vytvářené jeho matkou.
Ale to právě - aspoň nepřímo - ukazuje, jakou formativní sílu ve
smyslu duchovém měla výchova Zdislavina. Zatímco totiž oba starší
bratři (zejména Havel) mohli užít této výchovy plnější měrou, Zdislav
přišel na svět zřejmě na samém konci matčina života. Kronika tzv. Dalimila zapisuje ve své LXXXVII. kapitole:
»Léta od narozenie Jezukrista milého
po tisíci po dvú stú pětidcát druhého
svatého života žena paní Zdislava s světa snide,
pro niž pracným veliká útěcha přijide.«
Muž, který žil ještě roku 1318, nemohl být v té době než nemluvnětem. Požehnaný život matčin se ho nedotkl než ve vyprávěních těch, kdo
byli svědky její svatosti. Nedostalo se mu těch přímých výchovných impulsů jako jeho starším sourozencům.
Zdislava

v lidské

paměti

Do paměti lidské se však paní Zdislava vtesala hluboce. Ani veliká revoluce husitská, která rozvrátila její kláštery v Jablonné i v Turnově, nezasula úplně úctu, kterou s její postavou spojovaly předchozí generace. V
několikrát citované kronice tzv. Dalimila jsou přepisovány verše o »ženě
svatého života« i v XV. století znovu a znovu.
V XVI. století oživuje její kult rodina Berků z Dubé, která se mezitím
dostala v držení Jablonné. Zejména katolická větev této rodiny, z níž
vzešel pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé (1.592-1606), přilnula úzce k postavě Zdislavině, takže dokonce si - neprávem - přisvojila i její
jméno, jako by byla z rodu Berků, a způsobila, že literatura, která se Zdislavou zabývala, začala o ní psát jako Zdislavě Berkovně.
Zásluhou Berků oživuje úcta Zdislavina, kterou mezitím kronikářské
sepsání Václava Hájka z Libočan kontaminovalo s Přibyslavou, sestrou
svatého Václava, opět jasnějším zvukem ve svrchu již citovaných latinských hymnech pozdního českého humanisty Jiřího Pontana z Breitenberku i v jeho Bohemia
pia.
Široce se pak rozvinul kult Zdislavin v době pobělohorské protireformace, pro kterou byla postava svaté paní z Lemberka, udrževší se v povědomí lidovém (zejména v kraji blíže jejího hrobu) dlouhá staletí, vítaným
dokladem autoktonnosti katolického pravověří v zemi a argumentem pro
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návrat na jeho půdu. Oživuje nejen úcta k ostatkům Zdislaviným v klášterním chrámu jablonském, o níž máme ostatně zprávy už ze XVI. století, ale oživuje i literární pozornost, upínající se k její postavě, a celá rada
prací - zčásti citovaných už výše - uvádí její jméno a její životopis, případně legendu v korolláriích světeckých zjevů české minulosti.
Na tomto budování nové úcty k Zdislavě mají podíl nejen Češi, pro
něž postava svaté paní z Lemberka jako příklad duchové síly a mohutnosti českého národa se stává podnětem jejich naděje v budoucnost těžce
zkoušeného lidu, ale i Němci, kteří mezitím takřka plně osadili kraj, kde
se rozkládala kdysi většina majetku Zdislavina manžela Havla. Zázraky,
které vzrušená doba zastihuje při hrobu Zdislavině, a vyslyšené prosby o
přímluvu stupňují dokonce tento kult v snahy o její beatifikaci případně
svatořečení. Už na konci XVII. století můžeme postihnout první stopy
těchto snah.
Není pochyb ovšem, že barokní kult Zdislavin zastínil její zjev mnoha
zbožnými výmysly.
Vzdálenost, která oddělila dobu pobělohorské protireformace od století Zdislavina, pohltila pochopitelně mnoho zpráv o ní, které by se byly
jinak patrně - zejména v obou jejích klášteřích, zničených bouří husitskou - dochovaly a barok ve své snaze vylíčit světlý zjev lemberské
hradní paní co nejživěji a co nejkonkrétněji nezaváhal doplnit tyto ztráty
a nedostatky fantasií, inspirující se ze starých legend o jiných světcích.
Tak vnesena do historie Zdislaviny řada motivů, jež historicky nelze doložit nebo jež dokonce zjištěným skutečnostem odporují. Ale i když přísně odstraníme všechen tento nános, který zbožná úcta na postavu Zdislavinu nahrnula (a snad právě, když jej odstraníme!) vyrůstá Zdislavina
postava před našimi duchovými zraky v zjev skutečně imposantní.
Zdislava, velká dcera národa a církve
Je to žena neobyčejné vnitřní síly.
Její krátký život (data jejího narození neznáme, ale rozhodně je nelze
posunout před rok 1220) postačil k tomu, aby nejen podstatnou měrou
přispěla k budovatelskému dílu manželovu, o němž byla řeč shora, ale i
aby uvedla v život oba dominikánské konventy v městech páně Havlových a patrně i další církevní instituce, především fary v nově zřizovaných
lidských sídlištích. To bylo dílo velkého významu jak pro hmotný život
současné společnosti, tak pro její život duchovní. Zdislava jím vyrostla
zároveň v nový typ ženy, který se neomezoval jen pasivně na to, co mu
určovala vůle a sexuální dychtivost manželova, nýbrž účastnil se jako
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rovnocenný partner života po jeho boku. Jeho význam pochopíme, srovnáme-li starší ženské postavy české minulosti, jež až na několik málo výjimek vesměs beze stopy zanikají ve stínu svých mužů, se Zdislavou, která svou vnitřní silou dokonce určuje i politickou a bojovnickou orientaci
tak statečného a rytířsky zdatného velmože, jako byl Havel z Lemberka.
Základ vnitřní síly Zdislaviny, jež nejenže se neustraňuje současného života, ale vkračuje v něj všude, kde se toho jeví potřeba, tkvěl v jejím pevném, krystalickém utváření duchovním.
Byla skutečnou žačkou svatého Dominika, třebaže se s tímto světcem
nikdy v životě nesetkala, neboť představovala v plné míře novou religiositu, kterou v prostředí evropského XIII. věku vytvořilo dílo tohoto světce
a dílo svatého Františka z Assisi. Tato nová religiosita spočívala v důrazu,
který svatý Dominik a svatý František kladli na reálné, praktické křesťanství, na uvádění křesťanských zásad v skutečnou životní praxi.
Zdislava postavila požadavku tohoto praktického křesťanství zrcadlo
především svou neúnavnou horlivostí v ošetřování a léčení nemocných.
Nezlákána tím, co poskytovala nákladná panská sídla v zemi tou dobou vzrůstající jiným hradním paním, viděla svůj úkol v nesnadné činnosti hospitální a věnovala sejí tak, že jí to vyneslo pověst světice a ženy
obdařené mocí dělat zázraky. V prostředí, jehož křesťanská praxe byla
stále ještě značně zastiňována zvyklostmi starých, barbarsky krutých bojovníků XII. věku, byl to postoj heroický jak svým zaměřením k nemocným, jejichž choroby (malomocenství!) znamenaly pro ošetřující stálé
nebezpečí, tak vzhledem k neporozumění, kterým jej obklopovala současná společnost.
Ale heroický rys praktického křesťanství se u Zdislavy neprojevil jen
její vrcholně sebeobětavou péčí o nemocné a umírající. I její pevný postoj
v současných politických událostech, jehož odraz jsme shora postihli ve
vystupování jejího manžela, byl diktován ohledem ne na zqjmy světské,
ale pevným přesvědčením, že »moc světská má být poddána moci duchovní«, tj. že i v těchto otázkách je nutno prakticky uplatňovat svrchovanost příkazů křesťanských přede všemi ostatními životními příkazy.
A konečně lze nazvat křesťanským realismem i Zdislavino úsilí o vytváření rodinného života, které sloužilo současně přirozenému imperativu
biologickému, požadujícímu na rodině, aby připravovala svoje pokračování v dětech, i postulátu křesťanské tradice, spojující děti a rodiče v hlubokou, porozumění plnou jednotu a kontinuitu. Aspoň z nepřímých svědectví musíme soudit, že oběma těmto úkolům se Zdislava věnovala s
vnitřní silou, jaká se projevuje v jiných oblastech její bohaté činnosti.
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Závér
Zrcadlo křesťanského realismu v životě Zdislavině - i když vzdáleností staletí pozbylo některých svých detailů - musí zaujmout i dnešního
pozorovatele tím více, čím více se právě v našich dobách ozývá volání po
hlubším a hlavně praktickém, neformálním uplatňování křesťanských zásad v rozvoji soudobé společnosti.
Papež Pius X. prohlásil roku 1907 »ženu svatého života« Zdislavu za
blahoslavenou. Její kanonisace, o kterou se usiluje, by mohla značně
zesílit význam a působení jejího zjevu a příkladu v tápavém a nejistém
ovzduší našich dní.
Studie psaná v kv6tnu 1970; titulky přičinila redakce. Další Kalistovy práce o blahoslavené Zdislavě: Blahoslavená Zdislava, edice Krystal, sv. 55, Olomouc 1941; Blahoslavená Zdislava, v »Na hlubinu« 26 (1941), str. 151-158; Blahoslavená Zdislava z Lemberka.
Listy z dějin české gotiky, Křesťanská akademie, Řím 1969.

ANTONÍN D O S T Á L

(Warwick - New York)

PROBLÉM SLOVANSKÉ LITURGIE

Problém slovanské liturgie na Velké Moravě je složitý a bylo mu věnováno již mnoho prací z různých hledisek. Je to předně otázka slovanského jazyka použitého při bohoslužbách po příchodu byzantské mise
Konstantina Filosofa a Metoděje. Slovanský jazyk byl do bohoslužeb zaveden Konstantinem a Metodějem. To bylo nejdřív schváleno papežem
Hadriánem II., pak Janem VIII., ale později odvoláno, sr. bulu papeže Jana VIII. Inclustriae Mae. Další otázka je, podle jakého obřadu byly bohoslužby na Velké Moravě konány, a dále, jaký význam mělo zavedení
slovanského jazyka do bohoslužeb pro kulturní vývoj Slovanů a jaký byl
postoj papežské stolice k slovanskému jazyku při bohoslužbách, příp. k
Slovanům vůbec. Nás se tu týká hlavně otázka, podle jakého obřadu, zda
byzantského či římského.
Těmito otázkami se zabývala řada historiků, řada slavistů filologů, liturgikové církve západní (římské) a východní (byzantské-řecké). Je otázka, jaké svědectví o slovanské liturgii poskytují nejstarší slovanské texty o
liturgii samé. Z historických prací bych připomněl aspoň jednu dost
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obšírnou, i když již starší velkou studii od Fr. Hýbla Slovanská
liturgie
na Moravě v IX. věku, v »Čs. čas. hist.« XIV (1908). Hýbl dochází k závěru, že zavedení slovanského jazyka nemělo takový význam, jak se obyčejně předpokládalo. Dále v otázce historické pravdivosti ještě v roce 1908,
kdy Hýbl studii publikoval, nebyly tzv. panonské legendy, tj. Život Konstantina Filosofa a Život Metodějův pokládány za skutečné historické
prameny, nýbrž spíše za legendy. Naproti tomu filologové zdůrazňovali
velkou důležitost těchto legend a historických údajů v nich, a to jak Fr.
Pastrnek, tak M. Weingart, Havránek, Jakobson aj., polští i ruští slavisté, i
když z polských filologů berlínský profesor Alexander Brückner neváhal
prohlašovat, že jako historické prameny nemají tyto legendy vůbec žádnou cenu (jeho slova, že »je nutno vyhodit tyto legendy na smetiště«).
Velký historik a byzantinolog Fr. Dvorník se zabýval důkladně studiem
těchto legend, znovu j e vydal po Pastrnkovi s francouzským překladem a
na základě důkladných znalostí byzantských dějin došel k závěru, že obě
legendy jsou historické prameny prvního řádu. I po práci Fr. Grivce i\j.
nemáme dosud kritické vydání těchto obou »legend«, které by kriticky
srovnalo všecky zachované rukopisy a podalo nejstarší text těchto významných svědectví o situaci na Velké Moravě. Ale přesto dnes můžeme
pokládat za všeobecně uznávaný fakt, dnes nejen historiky, ale i filology a
liturgiky, že obě legendy jsou naprosto spolehlivým historickým pramenem a že název »legendy« spíše oba texty podceňuje.
V nejstarších textech staroslověnských, tj. v textech, které pramení v
9. století, ale zachovaly se větším dílem v rukopisech až z 11. století, výjimečně snad z konce 10. století, na předním místě odborného zájmu stály
předně texty biblické, a to evangelia, Skutky apoštolské, ze Starého zákona hlavně Žaltář aj., dost osamoceně od počátku stály texty modlitební a
právnické.
Kyjevským listům (dále KyjL) bylo věnováno mnoho studií. Je to 7
malých lístků psaných na pergamenu, a to okrouhlou starou hlaholicí,
kterou dnes obecně pokládáme za starší než hlaholské písmo hranaté
charvatského původu i než rovněž starobylou cyrilici. Uznává se, že nejstarší (kulatá) hlaholice byla sestavena přímo Konstantinem, jak nám to
potvrzuje Život Konstantinův (dále ŽK), dále traktát O písmenech, který
se připisuje mnichu Chrabrovi. KyjL byly nalezeny v Jeruzalémě a pak
přeneseny do Kyjeva v Rusku, odkudž jejich název. Na těchto lístcích
(kromě 1. strany 1. listu) j e text mešního obřadu, ale k podivnostem této
památky patří ještě fakt, že nebyly přeloženy z řeckého originálu jako např.
evangelní texty novozákonní, nýbrž spíše z textu latinského. Jazykově

bylo prohlašováno, že KyjL patří k nejstarší vrstvě jazyka: poukazovalo se
např. na to, že v KyjL se užívá redukovaných samohlásek, tzv. jerů, zcela
pravidelně, jak to předpokládáme v srovnávací mluvnici slovanské, a i jinak, že je jazyk starobylý, kromě toho jsou tam zřetelně stopy také jazyka
českého.
Liturgikové C. Mohlberg aj. a také čeští profesoři J. Vajs a J. Vašica
zakládají své výklady na tom, že nejbližší text ke KyjL je v latinském kodexu D 47, nalezeném C. Mohlbergem v Padově, a že to je text liturgie
svatého Petra, která byla také známa, ale málo rozšířena v Byzanci. J.
Vašica shrnul své výklady takto: Konstantin a Metoděj, když přišli na
Moravu, viděli celkovou situaci v bohoslužbách, a proto přijali místo byzantské liturgie liturgii západní, tj. liturgii svatého Petra. Z toho by pak
vyplýval velký význam západní, římské církve pro rozšíření křesťanství na
Velké Moravě. Zabýval jsem se proto znovu Kyjevskými listy a došel
jsem k jiným závěrům než prof. J. Vašica a západní liturgisté. KyjL byly
mnohokrát zkoumány, a to jejich písmo (Vondrák, J. Vajs) a podle toho
se došlo k jednotnému závěru, že podle písma je to nejstarší památka slovanská. V jednotlivostech stojí za povšimnutí, že písař KyjL užíval také
nadřádkových znaků a podle toho myslil V. Vondrák na starobylost rukopisu. Brzy po něm vydal znovu KyjL Grunskij (1904), jenž právě tuto
otázku vyřadil: ukázal, že nadřádkové znaky jsou nahodilé a že z nich
nelze nic o stáří rukopisu vyvozovat. Ze studia staroslověnských památek
víme, že naopak mladší rukopisy oplývají četnými nadřádkovými znaky
(např. cyrilský rukopis Suprasliensis), kladenými zřejmě podle řeckých
přízvuků a přídechů. Píše-li se v řeckém písmě na počátku každého slova,
které začíná samohláskou buď jeden nebo druhý přídech (z nichž jeden
znamená výslovnost), v staroslověnském písmě podobně kladené tzv.
nadřádkové znaky nemají žádný vliv na výslovnost. V KyjL se užívá jen
jednoho nadřádkového znaku, který patrně měl jistý význam i pro výslovnost, týž znak se nachází také v hlaholském rukopisu Euchología Sinajského. Jazyk KyjL, jak se tvrdilo, je velmi starobylý. (Někteří mladší filologové se snažili dokonce tvrdit, že rukopis KyjLje vůbec autograf Konstantinův; naštěstí to nebylo publikováno.) Přehlíželi, že KyjL jsou zřetelně opis staršího rukopisu. M. Weingart ukázal, že písař KyjL měl byzantskou orientaci a výslovnost jmen zřejmě svědčí o řeckém původu. Naznačil také, že originálem byl patrně latinský text, který se ztratil. KyjL
obsahují některé jazykové rysy českého jazyka. Obsahem jsou modlitby,
které byly Mohlbergem určeny jako liturgie svatého Petra. Tento názor
shrnul a doplnil celý výklad dalšími podrobnostmi prof. Vašica; podle
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něho Konstantin byl velký ctitel svatého Petra, proto zvolil liturgii svatého Petra (poznámka: který křesťan by nebyl ctitelem svatého Petra?).
Konstantin prý viděl na Velké Moravě situaci v moravské církvi, a proto
ustoupil od liturgie běžné v Byzanci, tj. liturgie svatého Jana Zlatoústého
a přijal liturgii západní. O stáří KyjL Vašica shrnul, že jsou to hlavně důvody liturgické, které svědčí o velikém stáři této památky, K jazyku je třeba připomenout jisté odchylky proti jazyku 9. století. Po vydání KyjL
Mohlbergově a po studiích Vašicových zdála se celá otázka KyjL uzavřena. Přesto čeští slavisté se tehdy nezbavili všech pochybností o tomto
výkladu KyjL: stále zůstávala jako nerozřešená otázka proč překlad z latiny, když ostatní nejstarší texty byly přeloženy z řečtiny? Jaký smysl měla tato památka, neboť nezapadala dost beze zbytku mezi ostatní staroslověnské texty; bohemismy byly vykládány jako projev starobylosti a zároveň vliv českého jazyka, ale čekali bychom vliv českého jazyka až v Čechách, tj. až po odchodu žáků Konstantina a Metoděje (říká se, že byli
vyhnáni, dnes však věříme, že ne všichni a to »vyhnání« je dnes vázáno s
pochybnostmi). Dokonce se naskýtala možnost, že KyjL jsou památka
mladší, než se dosud předpokládalo, ovšem ne v tom smyslu, jak se
domníval vídeňský slavista Josef Hamm, který měl fantastický názor, že
KyjL jsou novodobým padělkem, což je nutno naprosto zamítnout.
Druhý velmi důležitý text pro otázku slovanské liturgie je Euc/iologium Sinajské (dále EuchSin), poprvé roku 1883 (špatně) vydané českým
slavistou Leopoldem Geitlerem. Kromě obsáhlého rukopisu EuchSin
jsou známy ještě tři listy, které byly odneseny do Ruska. Dlouho se věřilo, že ty tři listy nejsou součástí rukopisu EuchSin. Weingart (v Rukověti)
myslil, že tyto tři listy jsou patrně až z druhého dílu Euchologia. Jan
Frček, který vydal znovu celý text EuchSin, ale bez možnosti kontrolovat
text s rukopisem, domněnku, že ty tři listy nepatří do rukopisu EuchSin
vyvrátil.
Tato domněnka byla založena jen na špatném měření listu EuchSin a
těch tří listů. Euchologium má zajímavý obsah. Jsou tam předně tzv. neliturgické modlitby na různé příležitosti, ale také modlitby liturgické, právě na těch třech listech, a to podle obřadu svatého Jana Zlatoústého, tj.
podle liturgie byzantské. Kromě toho jsou v EuchSin ještě zpovědní
modlitby, pro něž je znám jen originál starohornoněmecký (sr. také tzv.
Frisinské zlomky, které měly rovněž předlohu starohornoněmeckou), dále je tam též překlad velmi důležité památky pro organizaci církve a vůbec života velkomoravských Slovanů, tzv. otčskije knigy, tj. právní předpisy o 50 titulech (tj. paragrafech).
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Zabýval jsem se podrobně studiem jak KyjL, tak EuchSin, když jsem
byl v roce 1965 pozván na symposium do Washingtonu v Dumbarton
Oaks Center for Byzantine Studies a bylo mi vybráno téma o slovanské
liturgií (moje přednáška je otištěna v Dumbarton Oaks Papers XIX, str.
66-87). Došel jsem tam k závěru, že Konstantin a Metoděj sloužili mši
slovansky podle liturgie svatého Jana Zlatoústého, později snad byla i liturgie na Velké Moravě měněna, a tím rozhodující význam pro roszšíření
křesťanství na Moravě přísluší byzantské církvi. Nemohl jsem uznat duchaplné výklady celé otázky prof. J. Vašici.
Stranou stojí také důvody byzantinologické: oba bratři byli vysláni byzantským císařem Michalem III. na Moravu; v Byzanci byla běžná liturgie svatého Jana Zlatoústého a i nadále byli Konstantin a Metoděj v těsném styku s Byzancí i císařským dvorem; Metoděj se ještě vrátil do
Cařihradu a byl císařem Basileiem Velkým s úctou a poctami přijat. Někteří dost neradi uznávají, že byzantská misie měla také diplomatický význam, ale přesto je jasné, že přišli jako představitelé byzantské církve a
státu. Jeden řecký badatel, Bonis, tvrdí ve své knize, že Konstantin a Metoděj byli dokonce v příbuzenském poměru s byzantským císařem. A
nyní, když přišli na Moravu, měli by ihned odložit v Cařihradu běžnou liturgii svatého Jana Zlatoústého a přijmout liturgii svatého Petra, která ve
výkladu Vašicově se pokládá za liturgii západní. Naproti tvrzení Vašicovu
a jiných se nám Euchoíogium Sinailicum jeví dnes jako dílo Metodějovo,
vzniklé v moravské literární škole: Metoděj, hlava církve na Moravě,
pravděpodobně některé modlitby přeložil z řeckých textů, jiné patrně
sám pro potřeby na Moravě složil, některé přijal z franckých textů, kromě toho vložil do této knihy také právní texty, velmi důležité pro organizaci moravské církve.
Tvrzení, že liturgie svatého Petra byla základem slovanské liturgie, že
by Konstantin po příchodu na Velkou Moravu změnil liturgii byzantskou
na liturgii svatého Petra, je sice duchaplná kombinace, ale podle mého
studia neodpovídá pravdě. V Byzanci se užívala 1) liturgie svatého Jana
Zlatoústého, 2) v některých význačných dnech církevního roku liturgie
svatého Basila, 3) liturgie předposvěcených darů. Byla známa také liturgie čtvrtá, tj. liturgie svatého Petra, ale nebyla běžně užívána. Mnichovský byzantinolog profesor Beck se zabýval podrobně studiem náboženských textů literatury byzantské a ve své obsáhlé knize ukázal, že liturgie
svatého Petra se jeví spíše jako nějaký návrh. Beck říká, že to je »Schreibtischarbeit«, jako text, který někdo zpracovával a tato práce zůstala spíše
na psacím stole bez většího rozšíření. Tato v Byzanci neužívaná liturgie
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byla později přeložena také do jiných jazyků, mezi jinými také do latiny.
Mohlberg objevil v Padově latinský text, který pak neváhal prohlásit za
latinský text liturgie svatého Petra a za originál ke KyjL, což přijímají také
čeští slavisté liturgikové prof. J. Vajs a J. Vašica, oba profesoři teologické
fakulty.
Mohlberg se o KyjL domníval, že je to překlad samého Konstantina,
který byjej byl provedl za svého pobytu v Římě. Toto tvrzení je jen předpoklad, který řada slavistů neuznávala. Weingart (str. 58 v Rukověti) tento názor odmítá, protože podle něho překlad není tak dokonalý jako překlad evangelií a že také v něm lze zjistit poněkud slabší znalosti latiny.
Patrně ani latinský text v D 47 není přesným originálem KyjL. Weingart
se však nezabýval blíže tvrzením, že KyjL jsou svědectvím pro liturgii
svatého Petra (Vašicův článek v Slově a slovesnosti je z pozdější doby).
Weingart jen tvrdil, že římskou liturgii patrně Konstantin uznal, ale že
přišli s Metodějem na Moravu s liturgií byzantskou (tj. svatého Jana Zlatoústého).
Jako celek se Euchologium Sinajské neshoduje s euchologiem byzantským-řeckým, a to ani s euchologiem velkým, ani s menším. Frček
nalezl řecké texty k části EuchSin, k ostatní části nebyly vůbec nalezeny.
Frček prozkoumal vlastně všecky dosud objevené řecké texty modlitební.
Je třeba připomenout, že tato velmi záslužná práce Frčkova přinesla k části Euchologia jen zčásti skutečné prameny, kdežto některé jiné jsou jen
více nebo méně blízké texty. Stačí, srovnáme-Ii si řecké texty se staroslověnskými a také podrobný srovnávací aparát pod čarou, abychom viděli,
že někdy nejde o skutečnou předlohu, nýbrž jen o blízký text. K velké části Euchologia řecké texty nebyly ani přes velmi pečlivou a široce založenou Frčkovu práci nalezeny. Podle mého názoru ani nalezeny být nemohou, protože jde o originální samostatné zpracování četných modliteb
pravděpodobně Metodějem samým. Dost málo si badatelé povšimli, že
modlitby v Euchologiu Sinajském, které mají starohornoněmeckou předlohu, ukazují na souvislost s Frisinskými zlomky, rovněž přeloženými ze
starohornoněmeckého originálu. Řada modliteb byla prostě volně v Euchologiu komponována pro potřeby a denní život velkomoravských Slovanů: modlitby na různé příležitosti, modlitby na různé nemoci (např. na
horečku ráno, horečku v poledne, ve tři hodiny odpoledne, večer i o půlnoci atd.), modlitby vztahující se ke klášternímu životu atd. Není pochyby o tom, že EuchSin je velmi významná a důležitá památka na literární
činnost Metodějovu, důležitý doklad pro organisaci moravské církve, pro
situaci právní atd. Také jazykově je to památka bohatá, často bylo potřeba
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užít speciálních slov a slov se zvláštními významy. Vypracoval jsem nový
Index verborum EuchSin, který nahradí zcela dnes již nepotřebný Index
St. Sloňského. Lexikální materiál v EuchSin vydal asi 25 tisíc dokladů na
užití nejrůznějších slov. Pokud jde o samu liturgii, nesmíme zapomínat
také na jednu věc pro 9. století: mluvíme-li o »římské« liturgii v západní
církvi, je třeba si připomenout, že liturgicky stojí na jedné straně Řím a
okolí a na druhé straně severní Itálie, dále francká církev a že tedy spor
zda Západ či Východ neplatí pro dobu, o kterou nám jde. Ještě malou
poznámku k jazyku KyjL: 1) jerů je v KyjL užito správně, až na dva případy; 2) nejdůležitější jsou tvary adjektiv: staré jmenné tvary např. nov, nova, novo, byly nahrazeny později tvary složenými: novj, nova-ja, novo-je,
které se skloňovaly v obou částech, tedy nova-jego, novu-jemu atd. Později z toho vzniklo novaago, novuumu atd. a ještě později novago, novumu a právé tyto nejmladší tvary jsou běžné v KyjL; 3) jazyk KyjL má novotvary v deklinaci; 4) také v konjugaci: setření rozdílu mezi aoristem a
perfektem, supinum je často nahrazováno infinitivem atd. Není tedy beze zbytku pravda, že KyjL jsou jazykově nejstarší. Patrně tu rozhodovalo
také velmi starobylé písmo.
Poznámka: Mluvíme zde o textech staroslověnských; bulharští slavisté jmenují ten jazyk starobulharským. Némecký slavista Aug. Leskien nazval kdysi ten jazyk »allbulgarisch«, dnes užívají Němci: altslawisch; francouzský termín: le vinix siave\ anglicky: oidchurch-slavonic, i když tento termín již zahrnuje také jazyk, který Češi nazývají církevně-slovanskýrh, tj. mladším jazykem, užívaným v církvi; ruský termín je: staroslavjanskij, dříve
drevnecerkovtwslavjanskij, polský termin: starocerk. slowiaňski nebo též staroslowiaňski
atd. Tuto poznámku připojuji jen proto, aby se diskuse nesvedla na jiné pole než na otázku, o kterou nám jde.
Podrobný rozbor Euchologia po všech stránkách bude obsahem 1. dílu mé práce, k
níž Index verborum bude 2. díl.

PETR ESTERKA

(St. Paul - Minnesota)

STOLETÉ PŮSOBENÍ ČESKÝCH OTCŮ BENEDIKTINŮ V USA
Přednáška na 3. symposiu národní obrody v Lisle 6. října 1985
Když jsem připravoval přednášku na toto téma, nevěděl jsem, jak náročné bude hledání informací o začátcích a práci českých benediktinů v
Americe. Ovšem, jak všichni dobře víme, dějiny působení našich Otců
benediktinů zde v Novém světě jsou těsně spjaty s opatstvím svatého
402

Prokopa v Lisle, Illinois. Na štěstí jak pro mne, tak také pro každého, kdo
se zajímá o práci českých benediktinů ve Spojených státech po historické
stránce, byla v tomto jubilejním roce (1985) vydána publikace The Procopian Chronicle, St. Procopius Abbey 1885-1985. Autorem tohoto opravdu záslužného a po stránce historické neocenitelného díla je Otce Vít Buresh OSB. V úvodu do této kroniky nás Otec Buresh seznamuje s prameny, z nichž čerpal informace pro tuto kroniku. Zároveň nás však také
vybízí, abychom si uvědomili význam této studie. V podstatě říká toto:
Je pro nás důležité znát minulost, abychom rozuměli přítomnosti, ale
naše oči musíme mít upřeny do budoucnosti!
Zrod českých benediktinů v Americe
Co by nás dnes mělo zvláště zajímat, jsou určité okolnosti, které byly
příčinou zrodu českých benediktinů v Americe a které se dokonce podobají do jisté míry naší nynější situaci. Tak se např. v kronice dovídáme, že
ač ojedinělí emigranti přicházeli z Čech už v létech 1660 - jeden z opravdu prvních emigrantů z Čech byl známý Augustin Herrman, který se usadil a založil Bohemia Manor ve státě Maryland - silný proud emigrantů z
Čech do Ameriky začal až po revoluci v roce 1848 a pak opět v letech
1870-1880. Není to zajímavé? Přesně o sto let později, také po revoluci v
roce 1948 a pak po srpnu 1968, tedy v 70. letech 20. století, přicházejí do
Ameriky dvě vlny české a slovenské emigrace.
Američtí biskupové, v jejichž diecézích se usadily větší skupiny českých emigrantů, si brzy začali uvědomovat smutnou náboženskou situaci
těchto přistěhovalců a snažili se jim pomoci. Tak např. v jižní Nebrasce
bylo v 70. letech minulého století usazeno na 5.000 našich lidí. Kromě
asi tak 100 rodin, které se usadily přímo v Omaze, všichni ostatní byli
roztroušeni po farmách a menších vesnicích. Ač většina těchto českých
emigrantů byla katolického náboženství, biskup pro ně neměl kněze,
který by k nim mohl promlouvat v jejich mateřštině. Proto žádá tamní
biskup James O'Connor svého přítele Otce Bonifáce Wimmera, benediktinského opata z opatství svatého Vincence v Pennsylvanii, aby mu poslal
kněze, kteří by hovořili česky. V dopise opatu Wimmerovi píše biskup
O'Connor mimo jiné toto: »Naléhavě potřebuji šest německých, šest českých a tři anglické kněze. Je-li to však možné, Němci by měli mluvit také
buď česky nebo polsky nebo ještě lépe obě řeči a Češi německy a polsky.
Česky hovořících kněží se mi zvláště nedostává ...«
Jedním z prvních českých misionářů v Nebrasce byl Otec Václav Kočárník OSB. Do Nebrasky přišel z opatství svatého Vincence v Pennsylvanii, ale
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byl původu českého. Narodil se v Kutné Hoře v Čechách (8. března
1845) a do Ameriky emigroval, když mu bylo 18 let. Do Omahy přišel v
červenci 1877. Začátky pro něho nebyly lehké. Jeho zkušenosti s našimi
krajany usazenými v Nebrasce byly opravdu pestré a velmi často i bolestné. Tak např. píše v jednom ze svých dopisů: »Ten farmář, který mi
slíbil šest košů obilí, mi poslal jen skrojek chleba, vážícího asi tak čtvrt
kg. Nevím, co tím chce říci. Má to snad být můj plat za celoroční práci?
Od všech 4 farností jsem dostal jen 107 dolarů jako můj celoroční plat.«
Jednou, když jedni bohatší manželé chtěli darovat monstranci pro kostel, po domluvě s Otcem Kočárníkem objednali jednu, která stála 105
dolarů. Když však později přišel účet za monstranci, odmítli ho zaplatit.
Po druhé, když šel Otec Kočárník na farmu, aby vyžebral podporu pro
svou práci, narazil na rodinu, kde manžel měl odpovědnost za dobytek a
pole, zatímco jeho manželka měla na starosti zahrádku a drůbež. Obilí se
toho roku prodávalo za 1,25 dolarů za bušel, a to se zdálo farmářovi příliš
mnoho dát Otci Kočárníkovi. Farmářka tedy navrhla, aby dali Otci jedno
z prasátek. Ale i to se zdálo farmářovi příliš mnoho jako dar, neboť prasata se prodávala za 6,5 centu za libru. »Proč mu nedáš něco ze svého?«,
navrhl farmář své ženě. Farmářka se rozhlédla po dvoře, kde bylo plno
drůbeže, a svolila, že by tedy darovala Otci kachnu. Pak se však omluvila,
že mu ji bohužel dát nemůže, protože všechny kachny jsou právě
uprostřed rybníčku a ona neví, jak by je dostala ke břehu. A tak nakonec
odcházel Otec Kočárník z oné farmy s prázdnou.
Jak je vidět z uvedených příkladů, práce Otce Kočárníka mezi českými usedlíky v Nebrasce nebyla zrovna záviděníhodná. Nejenže začínal v
Omaze ve velmi chudobných podmínkách, ale přidaly se k tomu ještě i
jiné potíže, potíže rázu náboženského a protiklerikálního, a to především
s J. Rosickým, vydavatelem pokrokářských novin, které se také nazývaly
Pokrok. Zdá se, že Pokrok byl velice nepřátelsky zaměřený jak přímo
proti osobě Otce Kočárníka, tak také proti jeho pastorační práci mezi Čechy. Ale přes všechnu snahu svých nepřátel ho znevážit a zesměšnit v
očích našich krajanů, či snad možná právě proto, měl Otec Kočárník i
velkou podporu mezi těmi, kteří s ním a s jeho prací sympatisovali a pokládali ji za dobrou a nutnou, a tak se brzy začaly ukazovat plody jeho
práce a trpělivosti. Víc a víc českých emigrantů se postupně stávalo členy
nově utvořené farnosti svatého Václava, která přes všechna protivenství a
nepochopení ze strany mnohých liknavých lidí a nepřátelských protiklerikálů vzkvétala a začala hrát významnou úlohu v životě Čechů usazených
nejen v Omaze, ale také v celé Nebrasce.
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Přes všechnu práci a námahu se však jedna touha Otce Kočárníka
nesplnila. Nebyla to však jen touha Otce Kočárníka, která se neuskutečnila. Byl to také sen jeho představeného, opata Wimmera, stejně tak jako
omažského biskupa 0'Connora. Všichni tři totiž toužili po tom, aby by! v
Nebrasce založen klášter českých benediktinů, v němž by byli připravováni kněží pro pastorační práci mezi emigranty českého původu. Důvodů,
proč se tento sen neuskutečnil, bylo několik: 1) Nebylo dosti kněží, kteří
by mohli být uvolněni k utvoření této klášterní komunity. 2) Nebylo ani
dosti finančních prostředků k postavení a udržování kláštera, ač určitá
snaha k utvoření fondu za tímto účelem - mezi českými katolíky ve Spojených státech - existovala, diky snahám a zájmu monsignora Hessouna
z Clevelandu, vydavatele českých katolických novin Hlas. 3)'Ale jistě
nejzávažnějším důvodem bylo to, že sám opat Wimmer, který původně
poslal Otce Kočárníka do Nebrasky s přáním připravit půdu pro založení
českého benediktinského kláštera, změnil do určité míry svůj postoj a
přál si, aby tento klášter nebyl budován tak daleko od opatství svatého
Vincence v Pennsylvanii.
Přes všechny překážky se stal Otec Kočárník nakonec jedním za zakladatelů prvního českého benediktinského kláštera, převorství, které bylo v
roce 1894 povýšeno na opatství, a jeho první převor, Nepomuk Jäger, se
stal jeho prvním opatem. Nestalo se tak však v omažské diecézi v Nebrasce, ale v Chicagu, Illinois, které se nakonec stalo vůbec největším centrem českých emigrantů v Americe.
Prvním klášterem českých benediktinů ve Spojených státech se stala
fara svatého Prokopa v Chicagu, a to v roce 1885, po tom, co se jejím farářem stal Otec (Karel) Nepomuk Jäger, který se stejně jako Otec Václav
Kočárník narodil v Kutné Hoře v Čechách (24. února 1844). Do Ameriky
přišel už v roce 1853, když mu bylo pouhých 9 let. Otec Jäger byl výborným houslistou a ve svém mládí si hraním na housle v italském orchestru v New Yorku dokonce vydělával peníze potřebné k výživě rodiny.
Teprve, když mu bylo 21 let a jeho dva mladší bratři si začali vydělávat na
živobytí, rozhodl se Karel pokračovat ve studiu. Vstoupil do benediktinského řádu a na kněze byl vysvěcen v opatství svatého Vincence ve svých
31 letech.
Jádro tohoto prvního českého benediktinského převorství tvořili mimo Otce Jägera Otcové Václav Kočárník, který byl ke svatému Prokopu
přeložen po sedmileté práci v Nebrasce, dále pak to byli Xaver Traxler a
Zigmund Singer. V době, kdy byl Otec Kočárník přeložen z Nebrasky ke
svatému Prokopu v Chicagu, požádal si a dostal od svého představeného
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opata Wimmera povolení k návštěvě příbuzných v Čechách. Protože se
tato návštěva uskutečnila právě v květnu 1885, do kteréžto doby spadá
založení svatoprokopského převorství, nebyl Otec Kočárník pokládán za
zakládajícícho člena převorství, ač si této hodnosti zaslouží pravděpodobně více než kdokoliv jiný.
Rozkvět a práce českých benediktinů v Americe
Farnost svatého Prokopa, která se stala sídlem převorství, měla v roce
1885 kolem 4.000 rodin, což by znamenalo asi tak od 16.000 do 20.000
farníků, ke kterým se denně přidávali další, neboť příchod českých emigrantů do Chicaga se v té době spíše zvětšoval než zmenšoval. Farní škola měla hned ve svých začátcích 700 žáků v 10 třídách a v několika letech
se počet žáků zvýšil na 1.000. Rok před příchodem benediktinů do farnosti (1884), bylo uděleno u svatého Prokopa 1.073 křtů svatých, což je jasný důkaz úžasného vzrůstu této farnosti.
Za velké a nezištné podpory a zájmu samotného opata Wimmera, který byl opravdovým přítelem českých katolíků ve Spojených státech - jeho
jediným zájmem byla spása nesmrtelných duší, nic jiného - bylo započato s plány na vybudování kláštera české koleje ve farnosti svatého Prokopa. Bylo mu totiž jasné, že mají-li se benediktini starat o tak velké
množství českých emigrantů, musí si vychovat kněze hovořící česky. Proto také on sám už před založením českého převorství zavedl kurs češtiny
ve svém opatství svatého Vincence a snažil se dát příležitost každému
charakternímu uchazeči českého původu, který se zajímal o vstup do řehole, aby mu to bylo umožněno. Jedním z takových uchazečů byl mladý
Prokop Neužil, který emigroval do Spojených států jako třináctiletý
mladík i s rodiči z Bechyně. Rodina Neužilova se usadila ve Spillville,
Iowa. Ač byl mladý Prokop odmítnut v semináři svatého Františka v Milwaukee, Wisconsin, kde ho po pohovoru považovali představení semináře za nedostatečně připraveného a do určité míry snad i naivního, byl
mladý Neužil nakonec přijat v roce 1884 do kláštera právě v opatství svatého Vincence. Ze zdravotních důvodů byl však už příštího roku (1885)
poslán do Chicaga ke svatému Prokopu, kde snad právě díky českému
prostředí se z tohoto mladého churavého a do určité míry i naivního
mnicha stal podnikavý, houževnatý a neúnavný kněz, který po půl století
budoval a organisoval český katolický život nejenom v Chicagu, ale jeho
vliv a vliv těch, kteří ho následovali, sahal i daleko za hranice Chicaga.
Aby si Otcové benediktini zajistili hojná povolání, zakládají už v roce
1887 střední školu, která se později rozrostla a byla povýšena i na kolej.
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Tak byly položeny základy jak k dosud existujícím a prosperujícím Benedict Akademii a Koleji svatého Prokopa, dnes známé pod jménem Illinois Benedictine College. V článku Půl století (českých benediktinů) na
poli veřejného života, napsaném k 50. výročí existence českých benediktinů v Americe, píše o Koleji svatého Prokopa Otec J. Paleček: »Sta a sta
mladých mužů vychází odtud každoročně do světa, jsouce obohaceni
ušlechtilým vysokoškolským vzděláním. Ze semináře putují pak mladí
misionáři, synové svatého Benedikta, mezi náš lid, aby pokračovali ve
spasitelném vedení svého lidu, po příkladu svých důstojných předchůdců.«
Seminář sloužil během své existence především k výchově českých a
slovenských kněží, kteří se připravovali pro pastorační práci v českých a
slovenských osadách roztroušených po celých Spojených státech. Později, mezi 1926-1951, byli v semináři připravováni také seminaristé východního obřadu a ke konci své existence (byl zavřen v roce 1967)
sloužil seminář také pro výchovu kněží pro diecézi Joliet, na jejímž
území se opatství svatého Prokopa nachází.
Práce českých benediktinů na poli
sociálním
V roce 1899 byl založen Otci benediktiny sirotčinec svatého Joselá,
»kde se postarali nejenom o tělesné potřeby osiřelých dítek, ale také o jejich křesťanskou výchovu, aby je mohli připravit pro životní boj«.
»Nemenší zásluhu mají (čeští benediktini) o zřízení domova svatého
Benedikta pro starce a stařeny, kde je o ně patřičně postaráno ... Zde naleznou pravý domov a pravou obsluhu ... Zde žijí bezstarostný, tichý a
zbožný život, jak jejich stáří vyžaduje.«
Práce českých benediktinů na poli
ekumenickém
Opatství svatého Prokopa se stalo také významným centrem ekumenického hnutí ve Spojených státech. Stalo se tak především zásluhou
onoho kdysi za naivního označeného mládence Prokopa Neužila, který
se později, v roce 1937, stal třetím opatem svatého Prokopa. Díky jemu
se už v roce 1918, tedy těsně po velké říjnové revoluci, začala učit ruština
jak na koleji, tak také v semináři. Důvodem k tomu byla příprava kněží
na misionářskou práci v Rusku.
Když se při své cestě do Československa v roce 1920 zúčastnil poutě
na Velehrad, kde se už od roku 1907 konaly unionistické kongresy a poutě pod vedením a patronací olomouckého arcibiskupa Cyrila Stojana, byl
ještě více přesvědčen o užitečnosti a nutnosti práce na poli unionismu.
Opatství svatého Prokopa, ač nebylo z největších ve Spojených státech, se
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ujalo úlohy vychovat budoucí misionáře pro Rusko. Stalo se tak po mezinárodním Eucharistickém kongrese v Chicagu (1926), při kterém byl
jeden den věnován zájmům východní církve. Otec Neužil nejenže prosadil, aby se ten den sloužila mše svatá ve východním obřadu, ale byl také
organisátorem přednášek a diskusí na téma sjednocení. Těmto přednáškám bylí přítomni teologové hlavně z Evropy, kteří pracovali na poli sjednocení církve, a mnozí z nich byli dokonce účastníky unionistických kongresů na Velehradě.
Práce na poli ekumenismu byla v roce 1934 svěřena Svatou stolicí
všem biskupům ve Spojených státech, ale základy k této práci byly položeny právě Otcem Neužilem, který byl také jmenován ředitelem úřadu
pro slovanské (ruské) misie už v roce 1927. Opatství svatého Prokopa se
nejenom zavázalo vychovávat mnichy, kteří by ve vhodné chvíli pracovali
s ruskými disidenty, ale bylo také rozhodnuto, že opatství přijme také novice východního obřadu a připraví je, aby si v budoucnu mohli založit
svůj vlastní klášter. Toho bylo dosaženo, když byl tento klášter po 20 letech založen nejprve v roce 1948 jako převorství Nejsvětější Trojice, a
později v roce 1955, když byl tento klášter přeložen do Butler v Pennsylvania se stal nezávislým klášterem.
V roce 1934 byl na přání apoštolského delegáta ve Spojených státech
utvořen v opatství svatého Prokopa sekretariát pro ruské misie ve Spojených státech, a to pod řízením kongregace pro šíření víry a Extension
Society.
Další dvě opatství, která byla založena pod přímým vlivem a za pomoci mnichů z opatství svatého Prokopa, jsou: slovenské benediktinské
opatství svatého Ondřeje v Clevelandě, Ohio, a převorství na čínském
ostrově Taiwan v Chiayi, jehož převorem je od roku 1978 Otec Alban
Hřebic OSB.
Tiskový apoštolát českých benediktinů v Americe
Když byl v roce 1885 založen v Chicagu ve farnosti svatého Prokopa
klášter českých benediktinů, bylo ve Spojených státech už 160.000 lidí
českého původu. Většina z nich, asi 95%, byli pokřtění katolíci. Otec Prokop Neužil píše později v článku Zlaté jubileum Národa - novinářské
poměry v Americe před rokem 1894, že čeští katolíci přesto, že byli pokřtěni, byli katolíky jen »rakouského« vyznání. Dnes bychom řekli, že byli jen »matrikovými« katolíky. Pokud chodili do školy, chodili také do kostela a přijímali svátosti. Po vyjití školy však pro ně už nebylo moderní
chodit do kostela. A čeští emigranti si přinesli tuto náboženskou vlažnost
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s sebou i sem do Nového světa. Nebyli sice nepřátelští vůči náboženství
či církvi, alespoň ne jako skupina, ale nežili tak, jak by se od pořádného
katolíka či katoličky očekávalo: nebyli praktickými katolíky. Proto bylo
nebezpečí, že bez vedení, bez kněží, se jich většina úplně odcizí církvi.
Na neštěstí svobodomyšlenkáři, nebo jak se jim tehdy všeobecně říkalo
»svobodáři«, kterých byla malá sice, ale velmi aktivní skupinka, začali napadat římskokatolickou církev a její kněze působící mezi Čechy, a to skoro v každé části Spojených států, kde se naši lidé usadili. Výsledek byl, že
mnoho českých katolíků bylo zvikláno ve víře a mnozí dokonce od víry
odpadli.
Snad největší úlohu ve formování jednotlivců a skupin v řadách českých emigrantů v Americe hrál ve druhé polovině minulého století hlavně český tisk. Vždyť více než 98% Čechů emigrujících do Ameriky umělo
číst a psát. Na neštěstí až na malé výjimky byl český tisk v té době úplně v
rukou »svobodářů«.
Vůbec první česky psané noviny v Americe byl S/owan
Amerikánský,
který začal vycházet 1. ledna 1860 v Racine, Wisconsin, a byl zaměření
protikatolického. Také první český deník vydávaný v Americe Svornost
(první číslo vyšlo 31. října 1875 v Chicagu) byl v rukou »svobodářů« a byl
vysloveně protikatolický, proticírkevní, protiklerikální. Ani Amerikán
(vycházel dvakrát týdně), Chicagské listy (1882-1893) a Duch času (začal
vycházet v roce 1877), stejně tak jako Dennice novověku (vydávaná v Clevelandu, Ohio), ale hlavně Pokrok Západu (vydávaný v Omaze, Nebraska)
byly publikace, které se netajily svým protikatolickým zaměřením. Ale i
další noviny, ač mírnějšího protikatolického smýšlení a tónu, jako byly
Slávie (vydávaná v Racine, Wisconsin) a chicagský Denní hlasatel a Hlasatel, nebyly také publikace prokatolického charakteru.
Může se říci, že »svobodáři« kontrolovali úplně a bez odporu český
tisk v Americe po celé desetiletí, a to až do roku 1872, kdy monsignor Josef Hessoun začal vydávat první české katolické noviny Hlas v St. Louis.
Také v Chicagu začaly vycházet jednou týdně katolické noviny Čechoslovan (od roku 1883 do 1895, ale nebyly vydávány v letech 1884-1886). V
roce 1888 přesídlil pak do Chicaga Otec František Přibyl z Montgomery,
Minnesota, i se svým Čecho-Amerikánem,
který začal vycházet denně v
Chicagu pod názvem Jednota a týdně pro předplatitele mimo Chicago a
okolí byly noviny vydávány pod původním názvem
Čecho-Amerikán,
zatímco nedělní vydání pro Chicago bylo pojmenováno Katolický Čech.
Pres všechnu podporu, které se dostalo Otci Přibylovi v Chicagu, jeho
snaha nebyla korunována úspěchem, jak by se očekávalo. Už po třech
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měsících se pro velké finanční potíže musel svého úmyslu vzdát a vydávání novin zastavit.
Tak i po roce 1872 měly noviny protikatolického zaměření převahu
nad tiskem katolickým, a to po celých dalších 20 let. Dá se říci, že více
než polovina českých katolíků byla ovlivněna tímto nepřátelským tiskem
do té míry, že bylo nebezpečí, že ztratí víru. Otec Valentin Kohlbeck, který řídil Benedictine Press od roku 1898 až do roku 1919, kdy byl zvolen
druhým opatem u svatého Prokopa, píše, že to byla nutnost bránit se
proti nepřátelským útokům svobodářského tisku, proč se čeští benediktini nakonec rozhodli vydávat katolické noviny. A Otec Prokop Neužil, zakladatel Benedictine Press píše, že i přes to, že existoval Hlas v St. Louis
a Čechoslovan v Chicagu (ten však vycházel jen jednou týdně), bylo nutné odpovídat na přímé útoky nepřátel katolického náboženství, a to bez
prodlení.
Proto o vánocích v roce 1889 vychází první číslo týdeníku pro děti,
nazvané Přítel dítek. Měla to být odpověď české sobotní škole, která byla
vedena nekatolíky. V časopise byly vysvětlovány jednak základní články
učení katolické církve, byla v něm však také jazyková lekce, příběhy, hádanky, soutěž pro děti a dopisy redakci. Redaktorem byl Otec Prokop
Neužil. Pod jeho vedením se stal Přítel dítek velmi populární publikací
mezi českými katolíky po celé Americe. Časopis dosáhl nákladu až 6.000
výtisků a udržel se při životě celých 58 let. Po roce 1947 se stal Přítel
dítek jen přílohou Katolíka.
Pro dospělé čtenáře byl založen Katolík, který začal vycházet v roce
1893. Hned na počátku byl přijat Katolík s takovým entusiasmem, že ač
byl původně vydávaný jen jako týdeník, už ve třetím týdnu po prvém vydání vychází dvakrát a později dokonce třikrát týdně. Teprve, když se v
roce 1894 začalo s vydáváním Národa, který byl vydáván jen pro čtenáře
v Chicagu a okolí, začal Katolík vycházet zase jen dvakrát týdně. V krátké
době si našly tyto noviny cestu skoro do každé české osady po celé Americe. Teprve v prosinci 1975 přestaly tyto noviny vycházet, a to po tom,
když splnily svůj původní účel.
Další publikací českých benediktinů byl Národ, česko-americký
kalendář, který vycházel ročně až do poloviny 50. let. V roce 1898 začaly
vycházet Hospodářské listy, a to jednou za měsíc. Tyto obsahovaly technické informace pro české lidi na farmách a byly vydávány po 32 let až
do roku 1930. Později, v roce 1916, začal vycházet jednou měsíčně ještě
Vůdce, časopis zabývající se duchovním vedením našich lidí. Byl vydáván
až do konce roku 1966.
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Pastorační práce českých
benediktinů
Téměř po pětadvacetiletém působení českých benediktinů v Chicagu
se jejich práce rozrostla do takové míry, že se pomalu začalo pole jejich
působnosti přesunovat ven z města, a to na území zakoupené farmy v
Lisle, Illinois, kde bylo dosti místa jak pro mnichy, tak také pro kolej a
její potřeby. Úředně bylo toto přestěhování schváleno Svatou stolicí 7.
července 1914.
Už během prvního desetiletí 20. století se začaly ukazovat plody houževnaté práce českých Otců benediktinů a původní sen zakladatelů
opatství svatého Prokopa se začal uskutečňovat. Kněží vychovaní pro české a slovenské emigranty byli nyní připraveni chopit se práce všude tam,
kde jich bylo nejvíce potřeba. Z údajů v Kronice se dovídáme, že kněží z
opatství svatého Prokopa se starali o více než 40 českých farností, a to v
těchto státech: Illinois, Wisconsin, Nebraska, Iowa, v obou Dakotách,
Colorado, Oklahoma, Virginia a Louisiana. V mnoha jiných farnostech
pobyli jen kratší dobu, podle potřeby místního biskupa. Otcové benediktini kázali také misie, a to po farnostech roztroušených opět po celé
Americe.
Svatoprokopští benediktini stáli také u kolébky Distriktniho
svazu
českých katolíků v Chicagu v roce 1912. Byl to hlavně Otec Valentin
Kohlbeck, který byl jedním ze zakladatelů distriktniho svazu, jehož úkolem bylo zapojení a podpora českých emigrantů do života americké společnosti na poli občanském, náboženském, politickém a sociálním. Tento
distriktní svaz se později rozrůstal a stal se 6. února 1917 Národním svazem českých katolíků, který mimo jiné hrál důležitou roli na konci První
světové války při tvoření nezávislé Československé republiky.
Češti benediktini svatoprokopští
a
Československo
První styky českých benediktinů z opatství svatého Prokopa s Československem byly rázu neoficiálního. Už jsme se zmínili o tom, že to byl
především zájem Otce Neužila, který se v roce 1920 zúčastnil poutě na
moravském Velehradě a odtamtud si přinesl zájem o unionistické hnutí,
které je určitým způsobem spojením česko-amerických benediktinů s církevním děním v Československu.
Po Druhé světové válce to byla hlavně pomoc sociální, které se dostalo dětským ústavům v Československu přičiněním především opata
Neužila a jeho nástupce, opata Ambrože Ondráka, který se stal čtvrtým
opatem svatoprokopským 7. listopadu 1946. Na výzvu opata Neužila pomoci válkou ochuzenému Československu bylo darováno americkými
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krajany přes 32.000 dolarů. Z těchto peněz bylo koupeno 184 čistokrevných krav a posláno do dětských ústavů v Československu. Také léky a
jiné lékařské potřeby, stejně tak jako stovky balíčků s potravinami a šatstvem bylo posláno do Československa.
Velmi významnou roli hrálo opatství svatého Prokopa při obnově benediktinského kláštera svatého Václava v Broumově, které bylo odsouzeno k zániku jako důsledek postupimské dohody o odsunu Němců z
území Československa. Většina mnichů v tomto klášteře byla německé
národnosti, a proto hrozilo nebezpečí, že po jejich odsunu tento klášter
docela zanikne. Na prosbu o pomoc, kterou poslal opatu svatého Prokopa převor klášterů břevnovského a broumovského, Otec Anastáz Opasek
OSB, posílá opat Neužil nejprve, a to už v říjnu 1946, čtyři ze svých
knéží: Otce Jana Cherfa, Václava Michaličku, Alexe Macháčka a Rogera
Holupa, kteří se dobrovolně přihlásili odejet do Československa, aby zajistili pokračování kláštera broumovského. Později tyto čtyři kněze následovali ještě tři bratři, a to Benedikt Kohout, František Totka a Sylvestr
Dworák. Bratři přijeli do Broumova 26. listopadu 1947. Už v roce 1946
byl otevřen chlapecký internát s 23 studenty, kteří chodili do školy do
místního gymnasia. V roce 1948 počet studentů vzrostl na 43. První léta
se práce začala rozvíjet velice slibně. Ale pak přišel únor 1948, kdy se komunisté dostali k moci v Československu a církev se najednou octla ve
velice těžké situaci. A tak se ani broumovský klášter neudržel dlouho. Po
třech a půl roku, v únoru 1950, museli svatoprokopští mniši na rozkaz
československé vlády opustit republiku a vrátit se do Spojených států.
Po únoru 1948, kdy se komunistická strana chopila moci v Československu, začala nová vlna emigrantů, tentokrát uprchlíků před komunistickým pronásledováním, přicházet do Ameriky. Byl to opět opat svatoprokopského kláštera, který pomáhal, kde se dalo, jak svědčí spousty dosud zachované, ale neprostudované korespondence. Pod vedením opata
Ambrože Ondráka byly do svatoprokopského opatství svolány také celkem tři unionistické kongresy. Tyto kongresy byly pokračováním oněch
známých unionistických kongresů konaných dříve na posvátném Velehradě na Moravě. První z těchto unionistických kongresů v Lisle, Illinois,
byl svolán na 28.-30. září 1956; druhý na 29. srpna - 1. září 1957; a třetí
se konal 1.-4. července 1959. Kongresů se zúčastnila celá řada zájemců o
unionistické hnutí z celého světa. Nechyběl mezi nimi ani pravděpodobně nejznámější byzantinolog té doby, monsignor František Dvorník, profesor na Harvardské universitě a účastník unionistických kongresů na Velehradě. Byli přítomni také pozorovatelé z Říma.
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Byl to také opat Ondrák, který nadšen myšlenkou katolíků exulantů
nechává v Římě vyhotovit a pak postavit na území opatství sochu Matky
Boží Panny Marie, která je pojmenována Pannou Marií v exilu. Sbírky na
úhradu výloh se konaly mezi podkarpatskými Rusíny, Slováky a Čechy v
USA, Kanadě i jinde ve svobodném světě. Je to kopie oné sochy, která
byla stržena ze sloupu protikatolickou lůzou v Praze na Staroměstském
náměstí. Naši katolíci v exilu i krajané vidí v této mariánské soše symbol
odčinění křivd, národní obrody, která má předcházet dosažení svobody.
Přicházejí proto k této soše každoročně prosit Matku Boží s důvěrou o
pomoc jak pro sebe, tak také pro bezbožeckým komunismem zdeptané a
ujařmené národy doma ve vlasti. A doufáme, že jednou, až se situace doma změní a bude tam zase náboženská svoboda, tato socha bude převezena z opatství svatoprokopského do Prahy a slavnostně postavena tam,
kde kdysi stávala.
Opatství svatého Prokopa a papežský seminář Nepomucenum v Římě
Je, myslím, všeobecně známo, že to byli čeští katolíci v Americe,
kteří, vybídnuti k finanční podpoře v českém tisku řízeném svatoprokopskými benediktiny, poslali významnou částku peněz do Říma, aby
stavba papežské koleje Nepomucena v Římě - semináře pro budoucí
kněze v Československu - mohla být s úspěchem dokončena. To bylo v
polovině 20. let, tedy ještě před vypuknutím Druhé světové války.
Po válce, po únoru 1948, kdy se komunistická strana dostala k moci a
brzy komunisté převzali i kontrolu nad církví, bylo nebezpečí, že se římské Nepomucenum neudrží. Veškerá finanční podpora, k níž se zavázali
všichni biskupové v Československu, byla totiž zastavena. V této opravdu kritické situaci přichází na pomoc zase čeští katolíci v Americe a Kanadě, kteří vyburcováni hlavně benediktinským tiskem na přímou výzvu
opata Ambrože Ondráka zachraňují Nepomucenum, aby mohlo pokračovat ve své práci.
Také pbzději, v roce 1985, kdy čeští benediktini u svatého Prokopa
slaví stoleté výročí svého působení v Americe a shodou okolností je rok
1985 také stoletým výročím trvání české koleje v Římě - před Nepomucenem to bylo Bohemicum, které bylo otevřeno v roce 1885 - posílá opat
Valentin Skluzáček, který byl nastolen jako 7. opat u svátého Prokopa už
8. června 1978, přes v Americe nově založený Fond svatého Vojtěcha pro
Nepomucenum značnou finanční pomoc (10.000 dolarů) Nepomucenu,
které je stále ještě bez podpory biskupů v Československu a je udržováno
při životě jen prostřednictvím darů katolíků žijících mimo vlast.
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Posledních 25 let stoletého trvání svatoprokopského
opatství
Opat Ambrož Ondrák byl první svatoprokopský opat, který nebyl
jedním z původních zakladatelů tohoto kláštera. Byl také prvním představeným tohoto kláštera, který se narodil už ve Spojených státech amerických. Přesto hovořil plynně česky a jeho zájem o všechno české byl
opravdu obdivuhodný, jak je možno vidět z jeho činnosti. Je však také
pravdou, že to bylo za tohoto tak »českého« opata, že vlivem času začalo
»poameričťování« kláštera. Už v roce 1939 vstoupili do řádu první dva
mniší, kteří nebyli českého, ba ani ne slovanského původu. Po nich pak
následovali další. Ale po smrti opata Ondráka byli zvoleni za představené
kláštera svatého Prokopa ještě tři opati českého původu, a to opat Daniel
Kučera, který byl zvolen v roce 1964 a vzdal se svého úřadu až po postavení nového kláštera a opatského kostela a po mnoha reformách, nutných jednak jako odpověď na 2. Vatikánský koncil, jednak také z důvodů
nutnosti zaměřit se na práci související s životem klášterním. Opat Kučera se vzdal své funkce v roce 1971 a na jeho místo byl zvolen Otec Tomáš Havlík, který se vzdal své funkce, když dosáhl stáří 65 let, jak nařizovaly směrnice řádu. Na jeho místo byl zvolen svatoprokopskou komunitou Otec Valentin Skluzáček, a to v roce 1978. Opat Skluzáček přivedl
svatoprokopské mnichy do roku stoletého výročí jejich existence, do roku 1985. Toho roku však i on dosáhl stáří 65 let, a proto se musel vzdát
své funkce opata.
V jubilejním roce 1985 si členové opatství svatého Prokopa zvolili za
svého, a to již v pořadí osmého, opata Otce Andersona, který, ač není slovanského původu, jak i jeho jméno naznačuje, jistě povede mnichy svatoprokopského kláštera v duchu a tradici svatého Benedikta a svých předchůdců v samotném opatství svatého Prokopa do začátku druhého století
modlitby a práce. My, katolíci českého a vůbec slovanského původu,
kteří jsme tolik vděčni mnichům opatství svatého Prokopa za všechnu
práci, obětavost a trpělivost za posledních 100 let, slibujeme mnichům
svatoprokopským své modlitby s přáním mnoha úspěchů v dalším
století.
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Články

RADIM

PALOUŠ

(Praha) (*)
ŠKOLA A DEMOKRACIE

Je mnoho prostředků, jimiž může státní moc uplatňovat svou vůli při
ovlivňování duchovního habitu obyvatel; máme na mysli např. hromadné sdělovací prostředky a celý aparát státní propagandy. Prostředkem,
který je výslovně určen k výchovným a vzdělávacím funkcím, je škola.
Soudím, že k tomu, abychom porozuměli etatizaci této instituce, která se
odehrála a odehrává v novověku, obzvláště pak od 18. století podnes, je
užitečné připomenout něco z jejího původního bytostného určení a na
tomto pozadí potom poukázat na to, co zespolečenštění a zestátnění
školství vlastně znamená.
Výraz »škola« je odvozen od řeckého slova scholé, jehož doslovný
překlad je »prázdeň«. Nás dnešní tato etymologie zaráží: vždyť prázdeň
čili prázdniny je doba, kdy škola není. Původní řecký výraz poukazuje k
zcela jiné funkci školy, než jak jí dnes rozumíme a než jak škola funguje
v současné realitě. Sc/zo/é-prázdeň je prostorem, kdy člověk není zaneprázdněn denním shonem a ruchem četných životních obstarávek, kdy
všednodenní starosti i radosti, zaměstnání i zábavy poodstoupí a kdy se
rozprostře mezera, která má jakýsi »magický« účin: nepřítomnost zaneprázdnění otevírá náhle pohled na to, co není všednodenní, co je kromobyčejné, mimo-řádné. Je-li lidský životaběh neustále vyplňován tou či
onou činností běžného, obyčejného životního rytmu, člověk »nemá
čas«, nýbrž »čas má člověka«, tj. chybí mu příležitost pro to, co je možné
jedině teprve tehdy, jestliže z moci běžného času, totiž z ustarané shánčlivosti vypadne. Scholé je tak příležitostí pro cosi nevšedního - řekněme
to metaforicky: pro cosi nedělního. (Český výraz neděle poukazuje k nedělání, tedy k prázdni-scfroZé.)
Nedělní prostor je otevřeností pro neobvyklé pohledy kolem sebe, na
sebe sama, nad sebe: je prostorem pro božské. Platónskápaideia se mohla
dít právě až tehdy, byl-li chovanec zbaven zaneprázdněnosti, jak o tom
vypovídá jeskynní podobenství v Politeia: teprve tehdy, když jeskynní zajatci, tj. ti zaujatí denním zaneprázdněním, zobrazeným Platonem jako
patření na šalebnou hru stínů, míhajících se na zadní projekční stěně,
jsou odpoutáni, mohou být vychováváni a vzděláváni v tom, co se Platonovi
(*) Vychází bez vědomí autora.
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jeví bytostně podstatným: k odpovědnosti za svou lidskou areté - k přivraceni k Agathon, respektive k jednání z hlediska božské výzvy, výzvy ideje člověka, ideje jednoty s tím, co určuje bytř člověka jako takové a co potom činí člověka podílníkem na bytostném //en-Jednom-Dobrém.
Nechci nyní podrobně objasňovat, jak toto řecké pochopení výchovy
a vzdělání v rámci scholé nalezlo partnerskou rezonanci v křesťanské
educatio; i v tomto případě »škola« představuje prostor pro »nedělní«
zamyšlení, pro obracení k transcendentní instanci, k Bohu. Odtud škola
má po celý středověk především tento náboženský charakter. Příprava
pro všednodenní činnosti se stricto sensu nepovažuje za školu.
Ani velké výchovné projekty na počátku novověku nemají stále ještě
povahu dnešní školy. Když Luther navrhuje, aby škola učila všechny
děti číst, pak je tomu proto, aby byl každému umožněn autentický přístup k Písmu svatému, bez zprostředkování knězem. Když Komenský
navrhuje všeobecné školství pro všechny lidi všech věků, pak mu jde o
nápravu zmatků a běd, které století třicetileté války stavělo každému
před oči: jde mu o » e m e n d a t i o rerum humanarum«.
Ani v jednom z případů není účelem navrhované školy příprava pro praktické, zaměstnanecké životní úkoly, nýbrž jde zřetelně o náboženský smysl, o »nedělní«
poslání školy. Ani v počátcích osvícenství tomu nebylo jinak - i zde
všeobecná osvěta má sloužit všeobecnému zušlechtění lidstva, tedy pokroku.
Teprve v 19. století - v souvislosti s vnikáním vědy do výrobní praxe a
v souvislosti s etatizací společenských struktur - se škola stává záležitostí nutné přípravy pro všednodenní život, pro možnou účast občanů ve
výrobě i ve správě.
Upozornil jsem ve zkratce zatím jen na tu skutečnost, že škola tak,
jak ji známe co instituci určenou především k přípravě na občanskou i
zaměstnaneckou všednodenní praxi, existuje ani ne dvě staletí, přičemž
teprve totalitami režimy 20. století představují energickou radikalizaci
naznačeného historického pohybu.
Pojem »zespolečenštění« školy není ovšem nutno vázat až na zmíněnou proměnu. Společenskou záležitostí byla vlastně už i platónská paideia. Zmíněné jeskynní podobenství je součástí díla o nejlepším státě.
Paideia, i když se děje jednotlivě, má společenský význam, neboť skrze
ní je fundována poliš. Není tudíž privátní záležitostí - např. rodiny. Podobně i ostatní »nedělní« koncepce školy drží obecný význam výchovy a
vzdělání: obecný, tj. pro obec, pro společnost. Privátno domácnosti představuje sféru zabezpečování všech »žádostivostí«, tedy i úživné činnosti
- např. řemeslnou obživu (dle Platona je řemeslný stav obdobou žádostivé části lidské duše - epithymétikon)\ společensky (tj. politicky = v prostoru poliš) jsou činní ti, kdo vycházejí z rodinného privatissima na veřejná prostranství, kde se řeší věci obecné, totiž kde má místo odpovědnost za celek daného společenského útvaru, za jeho dobrý stav, za jeho
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výbornost-areíé. Tato odpovědnost se neobejde bez nadhledu, bez »vzestupu výš«, bez účasti božského. Podobně i křesťanská educatio vede k
této transcendentní'instanci. Křesťanská »škola« učí Boží bázni, respektu k obecně závazným mravním přikázáním a má tudíž též bytostně společenské poslání.
V tomto smyslu jsou obě tradiční evropské »školy« »nedělní« svým
překračováním imanentního všednodenního obstaravatelství a svou subordinací transcendentní instanci, což ovlivňuje nejen utváření pravé
lidské pozice každého individua, ale i pravé pozice daného společenského útvaru. Přivádějí k závazným způsobům, jak nahlížet na věci obce, na
záležitosti lidské komunity, ale i komunity v rámci bytí vůbec, v rámci
veškerenstva stvořeného, v rámci světa.
Toto nedělní poslání školy doznalo významné imanentizace: do popředí se dostaly všednodenní účely politické praxe v Hobbesově myšlence, jak prostřednictvím vhodného vzdělání lidu zabezpečit »na vččné
časy« stabilitu vládnutí. Hobbes reaguje na dobové napětí mezi »Božími
pravdami« tak, jak je viděla ta či ona náboženská hnutí (původně - ještě
hluboko ve středověku - heretická a od té doby vždy gnostické povahy v
tom smyslu, že jeho příslušníci definitivně nahlédli do stroje času a přišli
na to, jak to definitivně zařídit), a mezi světským uspořádáním společenských záležitostí. Podle Hobbese je sice »/lomo homini lupus«, avšak
suverén má prostřednictvím výchovy učinit, aby se povinnost poslouchat
vladaře stala pravdou lidských duší; takto se z vlků stanou občané a ustane vnitřní konflikt mezi vnitřním přesvědčením a společenským uspořádáním. Vzdělání je tu tedy k interiorizaci společenské nutnosti podrobit
se suverénu, aby tak mohl být zajištěn společenský mír. Jak patrno, škola
v tomto pojetí přestává mít transcendentní poslání a stává se z nf prostředek pro zařízení běhu všedních věcí ve společnosti.
Koncem 18. století (ve střední Evropě to bylo především díky josefínské ideologii) se stále více uplatňuje náhled, že to, co reprezentuje, ale
i zajišťuje společnost v jejím bytí, je stát. Stát je tím, co jednotí všechna
společenství nižších řádů: rodiny, cechy, rody a národy, církve apod. Stát
se stává autoritou nejen organizační, nýbrž i duchovní - vždyť právě stát
má být vrcholnou strukturou, jejímž hodnotám se musí podřizovat
všechna uskupení nižších úrovní. Místo Hobbesova suveréna je to depersonalizovaný stát, který má občanům garantovat vnitřní klid a pořádek a navenek bezpečnost. Právě pro tento vnitřní klid a vnější bezpečnost stát
nejen může, nýbrž musí vzít do svých rukou rozhodující vzdělávací
struktury. Hobbesův krok od obecně pospolitostního, božského poslání
»nedělní« školy ke škole ad usum domini societatis pokračuje dalším
krokem josefínského osvícenství ke škole etatizované. Tentokrát můžeme
již naplno hovořit o zespolečenštění školství jakožto o jeho zestátnění.
Pojem »zespolečenštění« dostal ovšem poněkud jinou konnotaci v
souvislosti s marxistickým užitím tohoto slova pro zrušení a překonání
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»soukromého vlastnictví«. I škola má potom být v tomto smyslu »zespoIečenštěna«, tj. vymaněna ze sféry privátního vlivu a podřízena »společnosti«. Jak in concreto? Nu, musí tu být nejprve nějaký reprezentant
společnosti, který zespolečenštění provede. Protože král, šlechtický i
měšťanský stav, církve a ovšem všichni jednotliví občané - podnikatelé
nebo zaměstnanci - se považují za soukromníky a protože - jak naznačeno - stát se stal téměř ekvivalentem pro označení moderních společenských útvarů v rámci vymezených hranic, musí se hybatelem školského zespolečenštění stát státní aparát, ovšemže řízený těmi, kdo se pokládají za nositele společenskosti a kdo k řízení státu získají příslušnou
moc. Teze o odumírání státu má platit až posléze a - jak dosavadní běh
věcí ukazuje - se zatím nekoná.
*

*

*

Původní společenské poslání řecké paicleia a křesťanské educatio bylo nepochybně transcendentně zakotveno. Svůj obecný význam, význam
pro obec nebo jinými slovy svůj politický význam odvozovalo z předchůdného nároku, který překračoval imanentizovanou zabořenost do
všednodenních obstarávek. Instituce moderní výchovy a vzdělání odvozují svou potřebnost, ba nutnost pro společnost z ryze imanentních účelů, jak jsme se pokusili naznačit: jde o »praktické« potřeby. I když se užívají i argumenty, dovolávající se vyšších cílů, např. humanismu, neunikají zpravidla imanentním okovům. Argument, že škola má např. připravit soužití vzájemně se respektujících občanů, představuje jen vzájemnou dohodu v rámci »contract social« a nikoli odpovědnost uloženou
absolutně a tedy vyžadovanou za všech situací, »i když se nikdo nekouká«. Pouze imanentně odvozovaná společenská smlouva má potom
sklon gravitovat spíše k reklamaci a využívání svých osobních práv sice
třeba podle litery, ale »až na doraz«, místo aby podstatným určením
občanství byla povinnost tříbit ducha občanské morálnosti, její podstatu,
kterou nelze vyvozovat z žádné imanentně »samozřejmé« danosti.
Ve 20. století se setkáváme vc světě se státy s různou mírou zestátnění
školství. V totalitních státech lze prakticky hovořit zpravidla o naprosté
subordinacy školství státní reglementaci. Vše musí sloužit účelům, které
diktuje centralizovaná moc. Škola je tak dílnou na výrobu občanů, střižených podle předepsaného mustru; je zároveň i třídírnou, v níž se oddělují ti, co záměrům školního působení vyhovují zcela, od těch, kteří jim
vyhovují pouze částečně nebo nevyhovují vůbec, tedy u nichž se jaksi
nepodařilo státní předpis inkorporovat.
Zdálo by se tudíž, že zestátnění nese v sobě ve značné míře nebezpečí
depersonalizacc, které mu dal do vínku dějinný vývoj skrze ztrátu transcendentní odpovědnosti. Nutno však takový unáhlený dojem korigovat.
Nejen jedinec, ale i společnost a její reprezentanti přece mohou a mají
mít onu transcendentní odpovědnost za věci poliš. A tato odpovědnost
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není jen abstraktní, nýbrž je velice konkrétní: je nutno starat se jak o
pracovní příležitosti, tak o zdravotní a sociální zabezpečení a o osudy
starých lidí - a ovšem též o vzdělání. Bylo by nanejvýš zpozdilé, asociální, protispolečenské a protikřesťanské, kdyby se stát vzhledem k nebezpečí totalizace vzdával svého vlivu na konkrétní záležitosti společenského života. Toto nebezpečí neplyne jen ze strany usurpátorů moci,
nýbrž i ze strany občanů samotných. Jak silně je občan nakloněn reklamovat na státu takové zajištění, aby byl co nejvíc zbaven rizika, nejistot
a nebezpečí všeho druhu! Jak ochotně jsou mnozí nakloněni se vzdávat
své svobodné odpovědnosti a delegovat své občanské povinnosti v co
největší míře na stát.
A tak ze dvou stran hrozí nebezpečí hybridního zbytnění státního vlivu - shora i zdola. Je nutno přísně dbát nejen na náležitou rovnováhu,
ale především na to, aby se občan nevzdával své odpovědnosti vůči
transcendentnu. Jde tudíž o udržování jisté »míry neuspořádanosti« v
rámci řádného státu. Občan si nutně musí podržovat svou nezadatelnou
reálnou ingerenci v podstatných ohledech životního rozhodování, což
se týká jak soukromí, tak veřejnosti - a tedy i ingerence na školní výchovu.
Zdá se dnes, že demokracie je tou historicky nejvhodnější formou,
která umožňuje na jedné straně uváženou a časově omezenou míru delegace občanských odpovědností, na druhé straně pak právo a povinnost
občana nedávat zcela z ruky vlastní výkon občanství, mezi jiným nezříkat se vlivu a odpovědnosti za školní vzdělání potomstva. Z tohoto hlediska lze dnes jinak a lépe rozumět např. někdejším americkým »opičím
procesům«, v nichž šlo o to, zda připustit darwinismus do školních osnov: nešlo totiž jen o darwinismus či jiný -ismus, šlo v první řadě o nedelegovatelnosí
výchovy a vzdělání na anonymní státní instituce.
Co se v těchto souvislostech jeví jako přední starost demokratického
státu, co se týče vzdělání, je právě udržování přímé osobní odpovědnosti
každého občana za věci obce, přičemž jediná pravá odpovědnost zodpovídá témuž vysokému místu, jemuž zodpovídá i stát i celá společnost.
Každý občan by měl dobře vědět, že delegací neposílá své zástupce do
vyšších společenských struktur hájit jeho a jen jeho práva, názory, stanoviska, požadavky atd., ale dává jim svůj hlas, aby znovu odpovídali
»božské« výzvě, totiž výzvě obecně platného a dobrého. Má delegovat
ty, kteří se o tom, co je obecně správné a dobré, umějí radit.
Radit se ovšem umí ne ten, kdo má hotový náhled, opevněný hradbami suverenního výkonu tak, že všechny jakkoli oprávněné názory jiné se
od nich odrazí bez účinku, a ovšem ani ten, kdo je bez náhledu. Jak delegující, tak delegáti musí být velice dobře vzděláni, aby byli otevřeni
různým náhledům a aby byli s to je dávat všanc k polemice. Delegáti nemají být nikdy pouhými zástupci individuálních či skupinových zájmů,
nemají nikdy být zastánci partikularity. Ovšemže »můj« delegát je mým,
protože zná můj zájem, moje hledisko. Avšak pravý občan deleguje delegáta,
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ne aby to »své«, to »naše« bezohledně prosazoval, ale protože svému delegátu důvěřuje, že se umí radit, že deklarovaný postoj poskytne dialogickému setkání, tedy že ho vystaví nároku logu, věcnosti věcí, prostě:
protože se jeho delegát umí podrobovat nároku pravdy. Delegát se vrací
vítězně z rady ne tehdy, když »se« prosadil, nýbrž když přichází s tím, co
vyplynulo z oddanosti obecnému. Demokratické instituce různých
strukturálních úrovní nejsou sborem suverénů, kteří předem vše znají,
nýbrž jsou to ti, co se umí radit.
Je tedy nutno vzdělávat občana v umění delegovat, v umění se radit, v
umění přijímat výsledky porady - a to vše znamená: vychovávat jej k odpovědnosti vůči transcendentnu, vůči nároku obecného.
*

*

*

V protikladu k zestátnění totalitárního typu, kdy veškero řízení
školního vzdělání přebírá stát, stavím jen jistou míru státní starostlivosti
o vzdělání. Užil jsem výše metaforického obratu: jde o jistou »míru neuspořádanosti«. Míním tím zachování prostoru pro uplatnění individuální, ne proto ještě pouze privátní (i když i té) občanské odpovědnosti
vedle pochopitelné státní starostlivosti o záležitosti, které jsou na stát
delegovány. Mezi ně patří i dnešní škola, která by neměla dbát pouze
svých tzv. praktických funkcí, neměla by zanedbávat to, co původně výchova a vzdělání bytostně byly: přiváděním k preordinované výzvě, pramenící z nadlidských zdrojů, a tudíž odolné vůči tlaku jakékoli relativizace, jakékoli imanentizace.

VLADIMIR

NIÍUWIRTH

(Lovaň)
P A V E L

K Ř Í Ž K O V S K Ý

Náš den je krátký. Nech nás oheň čistý
sežehne raz či setře hrobu plíseň,
přes Opu, lány r/i, přes olší listy,
slavíku slezský, švarná zní Tvá píseň.
PETR BEZHUC k o s l a v á m P. K ř í ž k o v s k ú h o v r o c c 1 9 3 5

V minulém roce slavilo se významné 1.100. výročí smrti svatého Metoděje. Jeho oslavami bylo zatlačeno do pozadí sté výročí smrti Pavla
Křížkovského, jehož život, myšlenkový svět a dílo úzce souvisí s dílem
soluňských bratří.
Pavel Křížkovský se narodil 9. ledna 1820 v Holasovicích u Opavy.
Narodil se a vyrůstal v česko-německém prostředí. (Se svou matkou si
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dopisoval po celý život německy.) První základ jeho hudebního talentu
byl položen v rodině a v jeho rodné farnosti. Několik let vyrůstal u svých
strýců, venkovských muzikantů, Jakuba a Jana. Naučil se u nich hrát na
klarinet a znát noty. Prvním jeho učitelem hudby byl Alois Urbánek, učitel a ředitel kůru v Neplachovicích. Když v roce 1855 navštívil syn Urbánkův Křížkovského v Brně, představil ho opatovi slovy: »Tento mladý
muž je synem mého největšího dobrodince.« Učitel Urbánek a Jiří Janáček, otec skladatele Leoše Janáčka, se později přimluvili za Křížkovského v Opavě, kde byl přijat jako fundatista u chrámu Panny Marie Nanebevzaté. S ředitelem kůru tohoto proboštského kostela se seznámil už
dříve. Stalo se, že několikrát utekl z domova v neděli, aby st zde poslechnul během mše svaté chrámovou hudbu a byl za to bit. Jednou selhal jednomu fundatistovi hlas a přestal zpívat. Křížkovský »zaskočil« za něho a
odzpíval text až do konce. Tak upozornil ředitele kůru na svůj talent. V
Opavě navštěvoval rok normální školu a vystudoval německé gymnasium, které o dva roky později navštěvoval Gregor Mendel. V roce 1839
začal studovat filosofii v Olomouci. Pro nedostatek finančních prostředků se vrátil do Opavy, složil v následujícím roce učitelské zkoušky a učil
češtinu v Jamnici a v Opavě. V roce 1843 se rozhodl pokračovat ve studiu filosofie, tentokrát v Brně. Na živobytí si vydělával vyučováním hudby. Po ukončení studia se rozhodl v roce 1845 vstoupit do augustiniánského kláštera na Starém Brně.
Členy tohoto kláštera byla řada osobností známých v oblasti kultury
a veřejného života. Na jedné fotografii klášterní komunity pocházející
asi z roku 1863 vidíme mj. Gregora Mendla, zakladatele nauky o dědičnosti a pozdějšího opata, Tomáše Bratránka, profesora krakovské university, Fr. Matěje IClácela, zakladatele tzv. Českomoravského bratrstva,
Pavla Křížkovského atd. Uprostřed mezi sedícími je opat Cyril Napp,
který se zasloužil o přijetí Křížkovského do řádu. Rok noviciátu (18451846) prodělal Křížkovský společně s Mendlem, který byl o více než dva
roky mladší. Při obláčce bylo jeho křestní jméno Karel změněno na
Pavel.
V letech 1846-1850 studoval Křížkovský bohosloví. K osobnostem,
které ho na brněnském bohovědném učilišti a později nejvíce ovlivnily
po stránce náboženské, národní i hudební, patřil František Sušil (18041868), profesor Nového zákona. Tento překladatel Nového zákona a
apoštolských Otců působil na Křížkovského, že nepodlehl po stránce
náboženské vlivu josefinismu. Přispěl k jeho národnímu uvědomění jako
významný šiřitel ideje cyrilometodějské, v níž se křesťanská víra a láska
k vlasti spojují ve vyrovnané syntéze. Sušil byl rovněž sběratelem moravských národních písní, jež vyšly v obsáhlém svazku pod titulem Moravské národní písně s nápěvy do textu vřoděnými. »Na Sušilův příklad,« praví Arne Novák, »navázal tvořivou činností hudební mistr sborového zpěvu, Pavel Křížkovský.«
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Po svém vysvěcení na kněze působil Křížkovský v Brně především jako ředitel kůru a vedoucí fundatistů. Od roku 1850 byl rovněž kooperátorem klášterní fary. V letech 1854-1869 byl učitelem náboženství na
hlavní škole v Brně-Bělidlech.
K realizaci Křížkovského životní cesty hudebního skladatele, dirigenta a reformátora církevní hudby nejvíce přispěl už zmíněný starobrněnský opat Cyril František Napp (1792-1867). Jeho vlivem byl Křížkovský předčasně (1848) před ukončením studia teologie vysvěcen na
kněze a stal se ředitelem kůru a vedoucím klášterní fundace. Opatovy
klášterní účty samy vydávají svědectví, jak ho finančně podporoval v jeho práci na poli hudebním. Byly pravidelně kupovány hudebniny; v průběhu tří let byla koupena dvě piana (1855 a 1858); platil Křížkovskému
cesty do Vídně na koncerty a v roce 1856 ho poslal do Salzburku, aby se
zúčastnil oslav stých narozenin Mozartových. Posílal ho i při jiných příležitostech na hudební oslavy (např. do Prahy).
V Brně se zúčastnil Křížkovský i veřejného kulturního života. V roce
1848 se stal spoluzakladatelem německého Gesangvereinu.
Byl rovněž
členem Besedy brněnské a jejího výboru a v letech 1861-1863 jejím sbormistrem. Byl členem i několika dalších spolků.
Nás zde zajímá zvlášť jeho činnost hudební. Vedle činnosti hudebné
pedagogické a dirigentské je třeba vyzvednout především jeho činnost
skladatelskou v oboru sborového zpěvu. Jeho skladbami na slova a melodie především moravských lidových písní začíná nová éra sborového
zpěvu v českých zemích. K jejím vrcholům patří Utonulá a Odvedeného
prosba. Některé skladby Křížkovský v průběhu let upravoval a zdokonaloval. Tak např. první znění Utonulé pochází z roku 1848, druhé z roku
1860.
Co říkají dva z nejvýznamnějších českých skladatelů o sborové tvorbě Křížkovského - Bedřich Smetana a Josef B. Foerster? Smetana praví:
»Křížkovského sbory patří k nejlepším plodům hudební literatury vůbec
... Odvedeného
prosba jest novým obohacením tohoto odvětví hudebnictví, ano s radostí to vyznáváme: pravým klenotem našeho národního
umění.« Foerster vzpomíná: »Se slzami v očích naslouchal jsem Utonulé
... Studovati isme Dar za ťasŘu ... Stejně Jako v Utonulé líbezná melodika, a co nutno zdůraznit nejvíce: naprostá původnost. Cítíte stále blízkost národní písně, leč není tu kopie ani napodobení, nýbrž dva prameny, vytékající z jednoho společného zdroje.«
Sborové skladby Křížkovského se rychle rozšířily a staly se součástí
koncertního repertoáru mnoha pěveckých sborů. Šedesátá léta minulého století jsou jeho léty vrcholnými a léty jeho největší proslulosti. Tak
např. v roce 1862 za svatojanských oslav v Praze řídil s velkým úspěchem svou Utonulou. Tehdy napsal své matce: »V Praze jsem sklidil tolik slávy a cti, že se mi jí už nikdy v životě nedostane.« Zmínili jsme se o
úctě Křížkovského k svatým Cyrilu a Metoději. V šedesátých létech se
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slavila dvě jubilea soluňských bratří. 1863 tisíc let jejich příchodu na
Moravu a v roce 1869 uplynulo tisíc let od smrti svatého Cyrila. V roce
1863 dirigoval Křížkovský při slavnostech v Brně konečné znění své
kantáty Svatí Cyril a Metoděj za účasti 940 zpěváků, 61 pěveckých spolků a 20.000 posluchačů. V roce 1S69 složil svou známou cyrilometodějskou mešní píseň Ejhle oltář Hospodinův září a na Velehradě vystoupil
se svým chrámovým sborem.
Křížkovský proslul rovněž jako reformátor církevní hudby. Krize této
hudby, proti níž bojoval, měla svůj počátek v době Josefa II., kdy byla
zrušena literátská bratrstva, která po generace pěstovala chrámovou
hudbu. Krize se projevovala v přehnání hudby instrumentální nad hudbu vokální, v nedostatku pěstování chrámové hudby, v poklesu znalosti
lidových chrámových písní a v zavádění světské hudby do chrámových
kůrů. V třetím čísle prvního ročníku (1874) čteme v časopisu Cecilie:
»Jakéžto slýcháme skladby a jich provádění i v samých městských chrámech? Nejde-li ta hudba místo k srdci do nohou? Nevlévá-li místo veselí
svatého veselí světské? Netáhne-li mysl místo k Bohu do světa? Takové
dojmy činí na nás hudba v chrámech městských - přečasto. Co teprv říci
o hudbě, již slyšeti namnoze ve chrámech vesnických?« V dopise dr. J.
Th. Helda z 8. listopadu 1846 čteme: »Bohužel, stydím se skoro bolestně,
že v mém rodišti (tj. v Třebechovicích pod Orebem) před několika roky
byl jeden cizinec svědkem toho, jak tam v kostele, tedy ve svatyni, na
kruchtě lámali finále z Dona
Juana.«
Křížkovský usiloval o reformu církevní hudby v duchu cecilské reformy. Věnoval zvýšenou pozornost mj. gregoriánskému chorálu, palestrinovské polyfonii a usiloval o čistotu hudebního projevu. Sám vedle dvou
už výše zmíněných skladeb (cyrilometodějské kantáty a Ejhle, oltář) složil několik mší, řadu mešních vložek, Te Deum, Loretánskou
litanii aj.
Jako reformátor církevní hudby byl v písemném a osobním kontaktu
především s dvěma osobnostmi, s Ferdinandem Lehncrem a P. X. Wittern. F. Lehner (1837-1914), kaplan a později farář v Praze, usiloval o reformu církevní hudby rovněž v duchu cecilské reformy a navazoval přitom na českou tradici literátských bratrstev. Vydával od roku 1874 časopis Cecilii, který se věnoval posvátné hudbě a který od roku 1879 vycházel pod názvem Cyril. První číslo II. ročníku (1875) obsahuje článek Pavel Křížkovský a jeho činnost u opravě chrámové hudby, který napsal
Leoš Janáček. Kněz Franz Xaver Witt (1834-1888) patřil k nejvýznamnějším reformátorům církevní hudby v Německu a v německy mluvících
zemích. Řadu let působil jako učitel chorálu v kněžském semináři v Řezně. V roce 1868 založil Allgem. Cäcilienverein,
který ovlivnil obnovu
církevní hudby v řadě zemí. Křížkovský navštívil Witta v Řezně a strávil
s ním v roce 1877 v hotelu Preussische Krone v Karlových Varech tři
týdny. (Léčil zde svá nemocná játra.)
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O Křížkovského úsilí o reformu církevní hudby projevil zájem olomoucký arcibiskup Fürstenberg. Proto odešel Křížkovský v říjnu 1872 z
Brna do Olomouce a 1. listopadu zahájil svou činnost jako ředitel kůru
na dóme. Protože řada členů kapituly se postavila proti jeho reformním
snahám, vzdal se Křížkovský svého místa a vrátil se v srpnu 1873 do
Brna. Na nátlak arcibiskupa přijala však kapitula podmínky, které Křížkovský kladl. Proto se vrátil ještě před vánocemi do Olomouce, kde byl
jmenován definitivním dómským kapelníkem. Působil zde 9 let (18741883). Odchod Křížkovského z Olomouce zapříčinila mrtvice. Vrátil se
proto v listopadu 1883 do starobrněnského kláštera. Jeho tělesný a
duševní stav se však už podstatně nezlepšil. Zemřel 8. května 1885 a byl
pochován na brněnském Ústředním hřbitově.
V dějinách starobrněnského augustiniánského kláštera je Křížkovský
vedle Gregora Mendla druhou nejslavnější osobností.

JAKOSLAV

Bouz (St. Anton a.d. Jessnitz)
ZÁZRAČNÁ ZJEVENÍ

Řada okolností by nás měla přivést k tomu, abychom se jimi zabývali
daleko více, nežli činíme.
Předně je to jejich obsah: poselství všem lidem dobré vůle, věřícím i
nevěřícím. Obsah tohoto poselství se stupňuje co do naléhavosti již
od 16. století, a jejich počet roste řadou téměř geometrickou. Neméně
závažná je okolnost, kdo se zjevuje: je to většinou Matka Boží, první přímluvce.
Obsah tohoto poselství se v podstatě nemění od roku 1531, kdy se v
Guadalupe v Mexiku zjevila Matka Boží, ale stupňuje se až do dnešních
dní - v Medjugorje. Je to prosba, stupňující se v zapřísahání (často s
pláčem!) o více víry, více modliteb, více lásky k Bohu i k bližním, více pokání, více půstu, více pokory; a to, a jedině to zachrání lidstvo a přinese mír.
Počet zjevení přesáhl již čísla 500, jen v našem století jich bylo přes 300.
O zjevení Matky Boží v Guadalupe v roce 1531 toho mnoho nevíme. V
Evropě více známé je zjevení Matky Boží v roce 1830 v Paříži. Catherine Labourč se mj. dozvěděla o přicházející době nemravnostív Paříži a o hrůzách
pařížské Komuny a nechala razit známou zázračnou mariánskou medaili.
V roce 1858 se zjevila Matka Boží v Lurdech Bernadette Soubirous. Zpočátku neřekla, kdo je, až se jí Bernadette na radu pana faráře přímo zeptala.
Pak svou odpovědí: »Jsem Neposkvrněné Početí« poněkud popletla velebné
pány i ctihodné Otce biskupy ...
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V novější době nejznámější jsou zjevení ve Fatimě, v roce 1917, kdy
se Matka Boží opakovaně i za přítomnosti velikého počtu věřících a za
doprovodu přírodních jevů zjevila třem dětem: Františkovi, Jacintě a Lucii.
V roce 1950 se po prvé v Syrakusách na Sicilii zjevila tiše plačící Madonna, což se pak tamtéž i jinde vícekráte opakovalo.
Povšimneme-li si roků a míst zjevení, nezjistíme na první pohled žádné nakupení v letech, kdy se udála zvláštní neštěstí přírodní nebo války,
revoluce, atp. Tak v roce 1933 došlo ke 14 zjevením, v roce 1947 k 18, roku 1948 ke 20, roku 1954 k 18. Pokud se týká zemí, kde se zjevení udála,
vede Itálie se 71, následuje Francie s 37, pak Německo 19, Belgie 17, Španělsko 9, USA 8 a poslední Kanada 6.
Od roku 1981 se zjevuje opakovaně, někdy i denně, Matka Boží v
Medjugorje v Jugoslávii, o tom více dále.
Kdybychom si zaznačili místa zjevení na mapě světa jako body a spojili je pak křivkami, vyjdou nám kupodivu záznamy podobné křivkám
výskytu přírodních neštěstí - zemětřesení, povodní, orkánů, výbuchů sopek apod.
Jak vypadá takové zjevení, jak je vnímá člověk obdařený touto milostí? Když porovnáme všechny zápisy o zjeveních, od 16. století až po
dnešní dny, zjistíme shody i v podrobnostech. Postava zjevení - v životní
velikosti - se pobybuje pomalu a jako by se vznášela v prostoru; působí
však naprosto skutečně, životně, ale »tak nějak jinak« nežli živí lidé. Tak
Bernadette Soubirous jednou řekla bezprostředně po zjevení: »Až teď je
mi divné, že si Paní, jak tak stála v té jeskyni, nepoškrábala bosé nohy!«
Barvy jsou živé, zářivé, převažují světlé - Matka Boží nosí vždy blankytně modrý plášť. Celkový dojem je, jako by postava byla o něco plošší, než
odpovídá životnímu rozměru. Zato o to prostorovější je její hlas - děti v
Medjugorje říkají: »Žádné stereo nezní tak odevšud.« Hlas je příjemný,
lahodný, postava působí »nebeskou krásou«, a je-li smutná, je to smutek
zcela strhující.
Dovolím si citovat část zápisu Lucie o zjevení Matky Boží ve Fatimě
dne 13. července 1917, kdy Matka Boží ukázala dětem hrůzy pekla (bylo
uveřejněno roku 1942). Bylo to třetí zjevení, přítomni byli všichni tři:
František, Jacinta a Lucie. Panna Maria řekla: »Obětujte se za hříšníky a
říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť: Z lásky lc Tobě, Ježíši,
za obrácení hříšníků a na smír za urážky, kterých se dostává Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zatímco Marie říkala tato slova, rozepjala
znovu ruce, podobně jako při obou předchozích zjeveních. Zářící paprsek světla, vycházející z jejích rukou, jako by pronikal zemí, a my jsme
spatřili obrovské ohnivé moře, nacházející se jakoby pod zemí. Ďáblové i
duše v lidské podobě, černé, či bronzové barvy se pohybovali sem a tam,
ponořeni do ohně, podobni průsvitnému žhoucímu uhlí. Nadnášeni plameny, které z nich vyrážely, spolu s oblaky dýmu, padali ze všech stran
zase zpět, jako jiskry při obrovském požáru, bez tíže a rovnováhy, za
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ohlušujícího jekotu a pláče pro bolest a beznaději, takže jsme se strachem třásli a trnuli. Ďáblové se odlišovali od lidí strašlivou podobou
hnusných neznámých zvířat, průsvitných a černých.«
Jaký mají vztah lidé obdaření toutou milostí ke svým zjevením? Není
to vždy stejné, ale všeobecně lze říci, že zpočátku zdrženlivý, až odmítavý. Světci se zjeveními velmi zkušení jako svatá Terezie z Avily a svatý
Jan z Kříže shodně prohlásili, že jejich heslem bylo »zprvu nepřijímám«.
Svatá Terezie z Avily se sama vícekráte zjevila sestrám svého řádu. Při
jednom takovém zjevení řekla své řádové sestře: »Věz, že ze všech těch
zjevení, které jsem měla, byla jen docela malá částečka pravá a dobrá, ze
100, nebo snad 1000 snad jedno nebo dvě...«
Stanovisko církve je podobné a zůstává stejné již po staletí. Oživme
si, co o zjeveních napsali dva velicí papežové, oba byli svatořečeni: Svatý
otec Benedikt XIV. v roce 1752: »Od církve udělené schválení (approbaiio) jistých zjevení není nic jiného nežli svolení tato věřícím oznámit k
jejich blahu duchovnímu a k jejich poučení. Vůči těmto zjevením i v případě církevního schválení není akt božské víry nutný, toliko akt lidské
víry dle pravidel moudrosti, když se nám zjevení jeví zbožná a věrohodná. Je tedy dovoleno zjevení i odmítat, nutno tak činit s přiměřenou pokorou a zjevení nezlehčovat.« Svatý otec Pius X. v roce 1907: »Tato zjevení nejsou církví ani potvrzena, ani odsouzena, je povoleno tato zjevení
lidskou vírou zbožně přijmout.«
Takováto schválení vyslovuje církev po podrobném zkoumání, a to trvá
leta - 3-4 roky. Ze jmenovaných 500 zjevení byla schválena jen asi desetina.
Co je pro taková zjevení podstatné, co je rozhodující? Předně je nutné vyloučit možnost, že pravé zjevení nebylo správně pochopeno.
Například svatá Jana z Areu - již ve vězení - slyšela hlasy: Spasitel ti
pomůže, velikým vítězstvím dojdeš svobody. Zjevení - hlasy - bylo jistě
pravé, ale svatá Jana jim správně neporozuměla. Nebyla, jak očekávala,
svými stoupenci osvobozena z vězení, aby táhla do dalších vítězných bitev, míněna byla svoboda na věčnosti ...
U každého pravého zjevení je obsah nadpřirozený, zevní podoba může být ovlivněna stavem vědění, vzpomínkami nebo i životními zkušenostmi příjemce zjevení. Tak byla během staletí popsána řada zjevení
Ukřižovaného - různým způsobem přibitého na kříž: třemi i čtyřmi hřeby, tedy »správně« i »nesprávně«, jak dnes víme na základě Turínského
plátna. I Catherine Laboure měla více nepravých zjevení. Známa jsou
nedorozumění na základě nepravých zjevení, nebo když se předem
oznámené zjevení pak nekoná (Bernadette Soubirou, ale i v Medjugorje).
I tu platí zásada: dle plodů poznáte je! Je tedy rozhodující, jak se zjevení projevila v dalším životě příjemce a jeho okolí. Poslední jistoty o
pravosti zjevení nabyde příjemce prožitkem přiblížení k Bohu, milostí
být spojen s Bohem. Takový prožitek je jednoznačný, pak se nezkoumá
ani netáže. Zjevení nelze tedy chápat jako něco samoúčelného.

A tak to Ježíš řekl jistému Juanu del Campo, kterému se zjevil v 17.
století, bylo to ve Španělsku. Jak již jméno napovídá, stalo se to na poli.
Ježíš Juana vybídl, aby si s ním sedl na mez a aby si povídali. Juan se s
obavou zeptal Ježíše, zda je to On, zda si to jen nenamlouvá. Ježíš se
usmál a zeptal se: »Co uděláš, když ti teď dám větev obtěžkanou ovocem?« Juan odpověděl: »Sním to ovoce a větev zahodím!« »Vidíš, a
zrovna tak to udělej se všemi zjeveními! Přijmi plody s pokorou a nestarej se o zbytek,« řekl mu na to Ježíš.
Další zásada, čím tělesnější je zjevení, tím méně je pravé, u těchto zjevení neplatila. Tato zjevení byla velmi tělesná a platí jako pravá.
V poslední době vzbudila zájem veřejnosti v mnoha zemích řada zjevení Matky Boží v Medjugorje v Jugoslávii. O těchto zjeveních byla napsáno již více knih, pokusím se shrnout krátce to nejpodstatnějsí.
Medjugorje leží blíže Mostaru, tj. v západní Hercegovině, je to malá
selská vesnička v horách. Žijí zde lidé s pevnou vírou, jsou to (a vždycky
byli) římští katolíci. Po staletí byli pronásledováni, ale to jejich víru jen
ještě zpevnilo. V letech 1482-1878 tu vládli Turci, za druhé světové války
zde zuřily boje partyzánů královských i komunistických s Němci i mezi
sebou. A po válce - stejně marně - válčí komunističtí mocipáni proti víře
těchto horalů; v poslední době bojují právě tak marný boj proti Matce
Boží.
Dnes již nepřehledně dlouhá řada zjevení začala 24. června 1981.
Tehdy se zjevila Matka Boží dvěma děvčatům - jen krátce a beze slov.
Ale obě ji hned poznala a řekla si mezi sebou: »Podívej, Gospa!« Tak ji
označují, když o ní mluví, a tak ji i oslovují, je to chorvatský výraz pro
Matku Boží. Ona s nimi mluví jejich nářečím a oslovuje je: »Andjcli
moji!«
Jaký je obsah poselství z Medjugorje? Gospa říkala v nejrůznějších
obměnách: »Řekněte všem věřícím, aby se více modlili, potřebuji modlitby celých národů. Je také nutno daleko více činit pokání, příliš málo lidí
se obrátilo na víru. Mnozí si říkají křesťané a žijí jako pohané! Mnozí si
říkají křesťané a přestali se modlit. Nutno se modlit s celým srdcem, denně nejméně sedmkrát Otče náš a Zdrávas Maria a Sláva Otci. Také půst
vymizel ze života křesťanů, je třeba se postit nejméně jednou týdně - nejlépe v pátek - a to znamená žít o chlebě a vodě! Největší nebezpečí přichází z bezbožnosti, ta je největší v Německu, Švýcarsku a Rakousku.
Toto jsou má poslední varování a také poslední zjevení!« Gospa se také
dlouho společně a opakovaně s dětmi modlila. Svěřila jim 10 proroctví:
dle nich lze některá neštěstí odvrátit modlitbami, ale některá již ne. Také
slíbila zevní znamení, z nichž některá se také skutečně projevila. Opakovaně se ukázal ohnivý, daleko viditelný kříž nad horou ICriževac. Komunistická vrchnost vždy rychle poslala na »místo činu« obzvláště vybrané policisty, i hasičské sbory musely vyrukovat, ale přišly vždycky s
křížkem po funuse.
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Počet mladých lidí, kterým se celkem Gospa zjevila, přesáhl již 60 a
během těchto čtyř a půl roku bylo v Medjugorje na dva miliony poutníků
z celého světa.
Nikdo ještě nespočítal ty, kteří na základě poselství z Medjugorje do
základu změnili svůj další život; nejen to, tito lidé hlásají poselství z
Medjugorje všem, kteří chtějí naslouchat. Nebyl jsem v Medjugorje,
znám tři takové obrácené a jen o těchto třech lidských osudech by se daly psát romány.
Zjevení v Medjugorje byla mnohokráte filmována i fotografována,
kamera ovšem zjevení nezachytí. Současně byli filmováni i příjemci poselství: jejich oči jsou upřeny na místo zjevení a výraz jejich tváří nelze
tak lehce popsat.
Mezi těmi dvěma miliony poutníků do Medjugorje bylo i mnoho lékařů. Na každého z nich zapůsobilo mohutně prostředí, setkání s lidmi i
poselství samo. Znám jednoho z nich. Je to mladý lékař, od té doby se cele věnuje šíření poselství. Byl již mnohokráte v Medjugorje, natočil řadu
filmů, pořádá přednášky a mj. vypracoval podrobný plán dodržování půstu. Dokázal, že půst není nikterak zdraví škodlivý, naopak. A nejen to,
sám se také podle toho řídí.
Skupina mladých lidí (2 chlapci a 3 děvčata), kteří měli a mají dosud
opakovaně zjevení, byla podrobně vyšetřena: neurologicky, psychiatricky i interně. Tato vyšetření za použití i moderních přístrojů provedl
roku 1984 prof. Dr. Joyeux, přednosta neurologické kliniky v Montpelliers se svými spolupracovníky (5 odbornými asistenty a jedním elektronikem). Byly zhotoveny i psychogramy těchto pěti mladých lidí, dále
EEG (elektroencefalogramy - vyšetření činnostních proudů mozkových), EKG (elektrokardiogramy - funkční proudy srdeční), EOG (elektrookulogramy - funkční proudy zrakového vnímaní), měření tlaku
krevního a počtu tepů. Toto vše bylo vyšetřeno během i mimo zjevení.
Tato vyšetření nejsou nikterak příjemná, a tak není divu, že se »oběti«
zprvu bránily. Potom to však nejmladší chlapec, tehdy 13-letý Jakov nevydržel a uzavřel následující smlouvu: předně si ti doktoři s ním musí
zahrát kopanou a pak s tím musí i Gospa souhlasit. Páni doktoři, včetně
pana profesora i toho elektronika, si doopravdy s Jakovém tu kopanou
zahráli. A při příštím zjevení se Jakov, ačkoliv ho ostatní nenápadně pod
stolem šťouchali, skutečně Gospy zeptal, zda se mají nechat vyšetřit. Gospa odpověděla: »Jen se nechte vyšetřit, to pomůže některým nevěřícím«, a pale se všichni nechali opakovaně vyšetřit.
Nejprve psychogramy:
Jakov Colo, 13 let (onen hráč kopané), svévolný a poněkud rozpustilý, mezi březnem a červnem vývoj k větší odpovědnosti.
Ivan Dragičevič, 19 let, zdrženlivý, rozmýšlí si každou odpověď, má
sklon k uzavřenosti.
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Ivanka Ivankovičová, 18 let, má sebejisté vystupování, je otevřená,
přístupná, působí přívětivě.
Maria Pavlovičová, 19 let, klidná nenápadná, budí důvěru a působí
uklidňujícím dojmem.
Vička Ivankovičová, 20 let, nejsilnější osobnost celé skupiny, působí
radostným dojmem, její vystoupení je přímé a jasné, neskrývá své city.
Závěr psychogramů z 29. prosince 1984: tato skupina mladých lidí
má zcela normální vystupování a výraz, všichni jsou vyrovnaní.
Všechna vyšetření byla provedena během i mimo zjevení. Zjevení
trvala různě dlouho: 54 vteřin až 45 minut. Prof. Joyeux označil stav vyšetřovaných během zjevení jako »extasi«. Pojem extase - Vextase - ve
francouzském písemnictví není zcela shodný s obdobným pojmem v
písemnictví jiných jazyků, ale přidržme se přesto tohoto pojmu.
Během této extase dochází k přechodnému a naprostému útlumu všeho smyslového vnímání zevního světa. Vyšetřovaní tedy nevidí okolní
svět, neslyší nic, necítí nic, ani bolest (vpichy). Tento stav začíná a končí
u všech přesně současně. Zpočátku během prvních zjevení nebyl tento
útlum dokonalý a také k němu nedocházelo u všech současně. Nyní je
naprostý a jeho začátek i konec je u všech současný. Vyšetřovaným se
zjevuje ženská bytost, kterou všichni označují jako Gospa. Během zjevení jsou s ní ve styku všech smyslů, o čemž svědčí pohyby očí, odpovědi
zornic; také s ní mluví bezzvučným hlasem. Tato zjevení nejsou nijak rušena zevními vlivy, například elektrodami nebo clonou před očima. Tato
extase se projevila ve všech zjištěných hodnotách (EEG, EKG, EOG,
tep, krevní tlak) jako stav naprosto přirozený a nikterak chorobný. Veškeré výsledky těchto uvedených vyšetření mimo a během zjevení jsou
naprosto shodné a normální. Během této extase vyšetřovaní klečí se sepjatýma rukama, výraz jejich obličejů je uvolněný, barva kůže růžová, výraz
obličeje je radostný. Napětí svalů je normální, nezměněné. Jestliže byli
vyšetřovaní uměle uvedeni do jiné polohy, vždy se vrátili pomalu zpět do
polohy klečící se sepjatýma rukama. Zjevení je viditelné jen pro vyšetřované, pro ně je naprosto skutečné. Tyto stavy extase se opakují často,
někdy i několikrát denně; neruší nikterak život ani osobnost vyšetřovaných. Naopak, naplňují je, všichni dosáhli neobvyklé lidské velikosti a
došli ke stupni lásky k Bohu i k bližním, který se stupňuje měsíc od
měsíce. Tyto stavy extase se projevují jako stavy funkční, kdy obvyklá,
obyčejná, smyslová vnímání ustupují vnímání bytosti, která přichází z jiného světa.
Dne 29. prosince 1984 skončil prof. Joyeux svá vyšetření. Vička Ivankovičová se ho zeptala: »K jakému závěru jste došel, pane profesore?« A
pan profesor ji pohladil po jejích černých vlasech, usmál se a řekl: »Tak
si myslím, že se vám tady zjevuje Matka Boží.«
Když uplatníme zásadu »podle plodů poznáte je« na Medjugorje,
zjistíme toto:
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Od té doby, kdy zjevení začala, žije vesnice Medjugorje jako pravá
obec křesťanů. Přestaly spory a hádky mezi sebou. Nikdo se nesnaží těžit
z okolnosti, že se Medjugorje stalo vyhledávaným poutním místem. Pohostinství je poskytováno většinou za skromné dárky, nebo i jen za »Zaplať Pán Bůh!« Nenajdete stánky s upomínkovými předměty. A denně
nejméně 3 hodiny tráví obyvatelé Medjugorje společnými modlitbami,
zpěvy nábožných písní a bohoslužbou.
Mladí lidé, kterým se Gospa zjevuje, nevyhledávají slávu, jsou velmi
skromní, chovají se naprosto přirozeně. Rádi vypráví o zjeveních a nikoho z účasti nevylučují, i když počet poutníků i místních věncích je někdy
nepředstavitelný.
V Medjugorje se událo již více zázračných uzdravení. Došlo k opakovaným přírodním jevům, »přirozeně« nevysvětlitelným. Obyvatelé
Medjugorje jsou si jisti tím, že je Gospa chrání před zvůlí komunistických mocipánů a dokládají to mnoha skutečnými příběhy. Již po
třetím zjevení si komunistická vrchnost povolala dvorní čenokněžníky,
aby provedli příslušná zaklínání: podrobili situaci marxistické analýze,
sestavili konspekt a vyslovili tézi, že ony »neobvyklé jevy« jsou vázány
na výskyt nerostných rud v hoře Križevac. Tedy: stačí děvčata odlákat od
hory, a jevy přestanou! Inu - dialektický materialismus je věda nad vědy!
Proto byly vybrány tři obzvláště vycvičené soudružky a vyslány do Medjugorje s úkolem děvčata odlákat. A skutečně - děvčata se lehkověrně
nechala odvézt autem »na výlet«. Během zastávky v blízkém lese se Gospa opět zjevila, tentokrát všem, a obrátila na víru i ty soudružky, které
potom pěkně děvčata odvezly zpátky domů. Několik dní na to obklíčili
celou vesnici tajní policisté, aby děvčata odvlekli násilím. Pan farář
děvčata skryl na faře na vnuknutí od Gospy. Policisté děvčata nenašli, jali se zuřit a vyloupili kostel, faru a některé domy. Druhého dne, za raního kuropění se policisté opět plížili do Medjugorje, tentokráte jednotlivě
a tajně. S pláčem vraceli ukradené věci a prosili o odpuštění. Vyprávěli,
že měli v noci strašné sny a zjevení. Gospa jim slíbila odpuštění, když
ukradené věci vrátí a omluví se. Učinili tak, ale tajně, vždyť to jsou tajní
policisté ...
Co si má věřící člověk myslet o zázračných zjeveních?
Myslím, že v zázračných zjeveních nebe podává ruce zemi, církev pozemská se setkává s církví nebeskou. O této církvi nebeské nám krásně
napsal Svatý otec Pavel VI. ve svém Vyznání víry: »Věříme, že množství
duší, shromážděných kolem Ježíše a Marie v ráji, tvoří nebeskou církev,
kde tyto duše ve věčné blaženosti vidí Boha tak, jak je, a kde v různém
stupni a způsobu se podílejí se svatými a anděly na božské vládě, příslušející Kristu ve slávě, a přimlouvají se za nás a pomáhají nám v našich
slabostech svou bratrskou péčí.«
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KRATOCHVIL

Ú T L A K

(Mnichov)
A

R E Z I S T E N C E

K Ř E S Ť A N S T V Í

Po období celostátních oslav 1.100 výročí úmrtí jednoho z věrozvěstů slovanských svatého Metoděje, které vyvrcholily dne 7. července
1985 na Velehradě a kterých se nesměl zúčastnit papež Jan Pavel II., nastalo zvýšené napětí mezi Husákovým režimem a katolickou církví. Režie Státní bezpečnosti tentokrát neměla úspěch; komunistická strana
chtěla tohoto světového jubilea zneužít pro své propagandistické cíle,
především pro »mírovou manifestaci« podle sovětských představ. Výsledek byl opačný a režim poznal, že v katolické církvi mu v ČSSR vyrostla
vlivná opozice, kterou dosud podceňoval. »Na velehradských oslavách
bylo přítomno více než 150.000 věncích, kteří opětovně provolávali slávu Janu Pavlu II. a dožadovali se, aby přijel mezi ně. Při manifestaci po
mši svaté promluvil také český ministr kultury Milan Klusák« (1). Podle
tiskové agentury AFP (2) byl jeho projev přerušován pískotem desetitisíců, především když mluvil o náboženské a mírové politice čs. vlády.
Režim byl touto manifestací, která se v menším rámci konala i na Slovensku v Levoči, zaskočen a přiveden do rozpaků. Jeho odpovědí v zimě
a na jaře letošního roku byla rozšířená ateistická kampaň a pronásledování duchovních i věřících, které v posledních měsících neustává, naopak zesiluje.
Ateistická kampaň byla také převedena primárně do »Roku stranického školení« a do kurzů tzv. Lidové univerzity. Ostré - mnohdy
neomalenou formou psané - ataky proti katolicismu a náboženství vůbec otiskuje ve zvláštní příloze rozšířený týdeník Tvorba (3).
Perzekuce duchovních a věřících se štěpí do několika oblastí. Permanentní snižovaní počtu duchovních v poslední době je jedním z nejožehavějších problémů pastorace. »Zákazy vykonávání kněžského povolání převýšily v květnu 1986 počet 400« (4). Dosud postižení kněží až na
několik výjimek (prof. dr. Josef Zvěřina či starokatolický biskup dr. Augustin Podolák) k této režijní praxi mlčeli a pracovali v tzv. »podzemní
církvi«. Sami tento termín nepoužívají, poněvadž podle kardinála Tomáška existuje pouze jediná církev.
(1) Nový život, č. 7-8, srpen 1985, str. 129.
(2) AFP, 8. července 1986.
(3) Jako příklady je možno uvést článek IVAN HODOVSKÝ, /delogická práce strany a videckoateistická výchova, v Tvorba č. 17, 29. dubna 1986; nebo studii JAN ZOUFAR, Principy, formy a metody védeckoateistické výchovy, v Tvorba č. 12, 26. března 1986, nebo článek Hl-LENA PAVLINCOVÁ, Vztah socialistického státu k náboženství, církvím a vířícím, v Tvorba
č. 4, 29. ledna 1986 a další.
(4) Deutsche Tagespost, 15. května 1986.
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Nyní došla podle komentátora Deutsche
Tagespost
Ihora Zawerucha (5) zpráva, že noví kněží, kteří byli zbaveni práva vykonávat
veřejně pastorační práci a museli se k ní uchýlit v ilegalitě, ve které jsou
stále obtěžováni tajnou policií, se rozhodli s ostatními duchovními, které postihl stejný zákaz, napsat protest proti »zákazu vykonávání povolání«. První protest napsal farář Rudolf Chudý z Hrachoviště a obrátil
se se svou stížností přímo na presidenta Gustáva Husáka. Ve stejnou dobu napsal protest presidentu republiky Antonín Srholec. Oba kněží i
věřící se domnívají, že dostali zákaz výkonu kněžského povolání jako
reakci na jejich angažovanou práci pro zdařilou pouť a manifestaci na
Velehradě v červenci minulého roku. Nejprve se oba kněží obrátili na
Úřad pro církevní záležitosti, odkud dostali negativní odpověď. Protest u
presidenta republiky byl protestem u »poslední instance«. Husák dosud
na stížnosti neodpověděl. Přesto protesty obou kněží jsou v českých i
slovenských kruzích hodnoceny jako pozitivní důkaz toho, že »klérus v
Československu není již dále ochoten mlčky přihlížet k protiprávním zásahům nadřízených režimních orgánů (6).
Sebevědomí kněží jistě posílila skutečnost, že slovenskému biskupovi
Jánu Korcovi, kterému bylo rovněž vzato právo vykonávat svůj biskupský úřad, byl slavnostně dne 18. května 1986 udělen titul doktora práv
honoris causa na americké universitě Notre-Dame ve státě Indiana. Režim pochopitelně biskupu Korcovi nedovolil odejet do USA, aby přijal tuto čestnou akademickou hodnost (7). V této souvislosti je nutno
poukázat, že mimo Prahu nejvýznamnější arcibiskupská a biskupská sídla jsou stále ještě neobsazena rezidenčními biskupy a že dva významní
čeští teologové, biskupové dr. Karel Otčenášek a dr. Kajetán Matoušek
již leta mají zákaz vykonávat svůj biskupský úřad. Tento nedostatek značně oslabuje pozici církve v ČSSR. Diecéze bez biskupů upadají. Jako
příklad zde může sloužit prešovská diecéze řecko-katolické církve
(uniaté), která není obsazena od roku 1950, kdy byl zatčen a odsouzen
významný byzantinolog biskup Pavel Gojdič, který zemřel v roce 1960 v
Leopoldovské věznici, když správa lágru odmítla převoz biskupa Gojdiče do nemocnice (8).
Nejožehavějším problémem v současné době - vedle zákazu kněžské
činnosti - je věznění duchovních a angažovaných laiků. V komunistických
žalářích a v psychiatrických klinikách je asi 100 kněží a angažovaných
laiků různých vyznání, sdružených v nedovoleném laickém apoštoláte. Tento počet udržuje režim již několik let (9). V mnoha případech, když se odsouzený kněz odvolal proti rozsudku, byl mu trest ještě zvýšen.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Tumlóž.
Tnml6ž.
Tumtóž.
Nový iivot, i. II, listopad 1960, Lidová demokracie
Studie 71 (V/1980), str. 482-485.

16. srpna 1968, sir. 5.

O skutečném počtu kněží dá obraz částečná statistika, kterou poslal
svým kněžím českobudějovický kapitulní vikář dr. Josef Kavale: pro 432
farností má 156 kněží, včetně důchodců, kteří vypomáhají. Z nich jen 52
má pod 60 let. Loni v českobudějovické diecézi zemřelo 14 kněží a na
jejich místo nastoupili jen 4 novokněží. Podle dobře informovaných
zpráv z Olomoucká je v ostatních diecezích tatáž či podobná
situace (10).
Dubnové číslo Studií {11) přináší počet vězněných aktivních laiků
katolické i evangelické církve, dále jména kněží i laiků na svobodě, ale v
trestním řízení. Většinou jsou obviňováni z § 178, což je »maření dozoru
státu nad církvemi«. Dále přináší časopis podrobný rozbor »Tažení režimu proti katolíkům a samizdatu na Moravě«, dále případ odsouzení
kněží Matěje Nemetha a Msgr. Trstenského a případ trestního stíhání
dvou mladých evangelíků.
Od listopadu probíhají také zvýšené nečekané domovní prohlídky,
při kterých bylo na Gottwaldovsku zatčeno 40 angažovaných katolíků.
Při prohlídkách jim byla zabavena náboženská literatura, rozmnožovací
a psací stroje. Ktéto policejní akci Nový život poznamenává: »Policejní
akci je třeba považovat za odvetu za aktivní účast na velehradské cyrilometodějské pouti 7. července. To se vysloveně vytýká slovenskému knězi
Otci Rudolfu Chudému« (12).
Zesílená ateistická propaganda a rozšíření práce Ústavů vědeckého
ateismu v Bratislavě i v Praze nemají zřejmě nejmenší vliv na renezanci
křesťanství v ČSSR, stejně jako policejní akce.
Lidé již nejsou lhostejní a nedají se tak lehce zastrašit. Z dobře informovaných kruhů z Olomoucká a jižní Moravy se objevil asi v březnu nový rozmnožovaný samizdat nazvaný Velehrad, který nemá charakter Informací o církvi, nýbrž přetiskuje eseje, úvahy a články zemřelých i
žijících, domácích i zahraničních křesťanských filozofů a teologů (13).
Zatím vychází nepravidelně a jen asi v malém nákladu. Nicméně je jednou z odpovědí na tlak režimu po Velehradě. Je to zřejmě publikace autorů střední a starší generace.

(10)
(11)
(12)
(13)

Nový život, č. 4, duben 1986, str. 72.
Studie 103 (1/1986), str. 44-70.
Nový živol, č. 1-2, únor 1986, str. 24.
Od Teilharda de Chardina, Vladimíra Solovjova, Jacquese Maritaina až po Dominika
Pecku či Václava Bendu.
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Překlady
MJLÍC

ČAPEK

(Newark - Delaware)

PŘEKLAD A VÝKLAD JEDNÉ ELIOTOVY BÁSNĚ
T. S. Eliot
SONG
If Time and Space as Sages say
Are things that cannot be
The Sun which does not feel decay
No greater is than we.
So why, Love should we ever pray
To live a century
The butterfly that lives a day
Has lived eternity.
The flowers I gave thee when the dew
Was trembling on the vine
Were withered ere the wild bee flew
To suck the eglantine.
So let us haste to pluck anew
Nor mourn to see them pine
And though our days of love be few
Let make them be divine.
If Space and time as Sages say
Are things which cannot be
The fly that lives a single day
Has lived as long as we.
But let us live while yet we may
While love and life are free.
For time is time and runs away
Though sages disagree.
The flowers I gave thee when the dew
Was trembling on the vine
Were withered ere the wild bee flew
To suck the eglantine.
So let us haste to pluck anew
Nor mourn to see them pine
And though the flowers of life be few
Let make them be divine.
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ZPĚV
Když ničím nejsou prostor a čas,
jak filosof nám praví,
pak slunce o nic starší nás
ne větší je lidské hlavy.
Proč prosit o věčný lásky sen
modlitbou rozechvělou,
když motýl, žijící jediný den
prožije věčnost celou?
Květiny, jež jsem Ti daroval,
když na nich rosa se chvěla,
uvadly dříve, než opodál
na růži usedla včela.
Však neplač. Nový květ utrhnu,
ať v dlani nám zavoní ať k lásce tak málo zbylých dní
nám věčností zazvoní.
Když prostor a čas jsou pouhý sen,
jak filosof snaží se věřit,
pak mušky života jediný den
lze s naším životem měřit.
Milujme život, pokud je v nás,
účastní jeho slávy neb čas je čas a mudrce hlas
proud jeho nezastaví.
Květiny, jež jsem Ti natrhal,
když na nich rosa se chvěla,
uvadly dříve, než opodál
na růži usedla včela.
Však pospěš, utrhni nový květ,
byť uvadne jako loni ať nečetné květy našich let
nám vůní věčnosti voní.
Komentář
překladatelův
Přeložená báseň je jednou z prvních, Eliotem napsaných; jsou to
vlastně dvě básně či spíše dvě zpracování jednoho a téhož tématu, podobně jako Valéryho Féerie. Obě verse byly napsány za jeho studentských let; první, když mu bylo sedmnáct (roku 1905), druhá byla otištěna
v Harvard Advocate 5. června 1907. K jejímu porozumění je třeba si uvědomit, že Eliot byl jedním z mála básníků-filosofů. Filosofická témata
nalézáme ovšem u řady jiných básníků (Victor Hugo, Lamartine, Leconte
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de Lisle, Rilke, Valéry aj.), ale odborný filosofický zájem a příslušné odborné
vzdělání jsou u básníků velmi vzácné. Eliot nejen studovalfilosofii,byl i publikačně činný v tomto oboru; jeho doktorská disertace, bohužel nepublikovaná, pojednávala o britském idealistickém filosofu Francis H. Bradley a v
dvacátých létech dokonce uveřejnil dva články v americké filosoficko-vědecké revui The Monist. Kniha Appearance and Reality (Zdání a skutečnost), již Bradley publikoval roku 1893 a již Eliot zřejmě znal, je klíčem k
porozumění jeho básně. Bradleyova filosofie byl monistický
idealismus,
jenž redukoval veškerou smyslovou rozmanitost, ba i sám prostor a čas, na
pouhé zdání; nic ptý neexistuje kromě Absolutna, které je »Jedním a Vším«
- hen kai pan ve smyslu řecké eleatickéfilosofie.Jeden mírně zlomyslný kritik poznamenal, že kniha by se měla jmenovat Disappearance of Reality
(Vymizenískutečnosti).
Je to druh extrémního monismu a panteismu, který
ve jménu jednoho abstraktního statického principu popírá celou naši konkrétní skutečnost; podle něho veškerá mnohost a veškerá změna jsou pouhou ilusí. Proto byl extrémní monismus odmítán mysliteli s větším smyslem
pro konkrétní zkušenost; vzpomeňme moderních pluralistů a pragmatistů,
vzpomeňme i našeho Masaryka, jak poukazoval na to, že »proti pantheismu
mluví všechna skutečnost«, a jak současně poukazoval, podobně jako o něco později William James, na jeho náboženskou sterilnost. Vzpomeňme i
našeho Emmanuela Rádla a jeho nechuť k monismu vůbec; vzpomeňme i
Nietzscheho, žalujícího na filosofy jako »modloslužebníky pojmu«. Vzpomeňme konečně i Bergsona, jehož celá filosofie je diametrálně protichůdná
Bradleyově popření času. Eliot četl knihy obou filosofů - Bradleyho a Bergsona - již za svých studentských let; v přeložené básni jeho příklon k Bergsonovi je zřejmý: »Čas je čas - a mudrce hlas - proud jeho nezastaví.« Později
- v roce 1948 - Eliot připustil, že jeho nejdůležitější konversí v životě byla
jeho »dočasná konverse k bergsonismu«.
Také první řádky této básně vypadají jako poloposměšný komentář k
monistickému popření prostoru a času. Ale již v následujících řádcích vystupuje motiv jiný, který ukazuje, že Eliot základní myšlenku Bradleyovu spíše
přetvořuje než odmítá: ve srovnání s nekonečným prostorem mizí rozdíl
mezi rozměry slunce a rozměry lidského těla a z hlediska věčnosti není
rozdílu mezi životem lidským a životem mušky nebo motýla. Tak v Eliotově
pojetí Bradleyho kontrast mezi statickou bezčasovostí a časností je přetvořen v kontrast mezi věčností v dynamickém smyslu a časem. Věčnost u něho
není popřením času, nýbrž časem bez hranic - ale stále časem, jejž filosofické fantasie nezastaví. Zároveň vidíme, že kontrast mezi věčností a časností může být překonán kvalitou zkušenosti: život, ať sebekratší, ale plně a
intensivně prožitý, je rovnocenný věčnosti, a proto činí touhu po neomezeném trvání zbytečnou: »Proč prosit o věčný lásky sen ...« Mladý Eliot je zde
velmi blízko naturalistickému »carpe diem«, a citovaný řádek je téměř identický Nerudově zvolání: »Nač potřebuji věčným být - když věčnost již teď
procítím!«
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Ale již tehdy je zřetelný náznak příštího vývoje Eliotova: ne každá
intensivní zkušenost má stejnou hodnotu. Poslední řádky obou strof zdůrazňují, že jen emoce lásky dodává zkušenosti kvalitu věčnosti (»divine«), kvalitu, jež nezávisí na délce života. Eliot, ač ještě ne dvacetiletý, si
uvědomuje relativní krátkost každého lidského života. V kontextu této
básně je zřejmě míněna emoce erotická, ale v jeho pozdějším vývoji se
tento pojem rozšiřuje a nabývá mystického, náboženského zbarvení: na
místo Eros nastupuje Caritas. Toto téma - poměr věčnosti a časnosti,
problém, jak a do jaké míry věčnost může být vnímána a zachycena v čase - se stává základním tématem Eliotovy poesie a křesťanstvím inspirované filosofie, vyjádřené v jeho básni The Rock: »Průsečík věčnosti a času je povoláním světce.« (»The point of intersection oj the timeless zoith
Time is an occupation for the saint.«) Totéž téma nacházíme u Blakea a
v mysticko-náboženské tradici vůbec: »Hold Infinity in the palm of your
hand - and Eternity in an hour.«
Inspirace tajemstvím času není vzácností i v české poesii; vrcholu
patrně dosáhla v Máchově Máji, Horových Strunách ve větru a ovšem v
poesii Otakara Březiny. Bylo by vděčným tématem vysledovat podobnosti i rozdíly témat Eliotových a témat českých básníků; ale to by vyžadovalo samostatné studie.

Dokumentace

Řezenská

výzva Rakouské
v Bavorsku

ŘEZENSKÁ VÝZVA
katolické akce a Zemského výboru
křesťanům v
Československu

katolíků

Řezno, 4 . října 1 9 8 6

Rakouská katolická akce a Zemský výbor katolíků v Bavorsku se sešli
ve dnech 3.-5. října 1986 v Řezně, aby se na základě informací a skutečností zabývali postavením katolické církve v ČSSR.
Při té příležitosti zasílá toto shromáždění všem křesťanským a židovským obcím v ČSSR srdečné pozdravy. Projevuje též své osobní spojení
se všemi sestrami a bratry, kteří tam žijí ve společné víře v Boha.
Řezenské shromáždění zdraví zvláště odpovědné pastýře a duchovní
v čele s vysoce ctěným pražským arcibiskupem Františkem kardinálem
Tomáškem a všechny kněze katolické církve, kteří zůstávají neochvějně
věrni evangeliu; zejména však také mladé křesťany, jejichž neobyčejná
odvaha, s níž vyznávají svou víru, zasluhuje úctu a obdiv.
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Zemský výbor katolíků v Bavorsku a Rakouská katolická akce vzdávají díky za to, že významný počet katolických křesťanů v Československu, navzdory mnoha těžkostem a obtížím a beze strachu z diskriminace, útlaku a pronásledování od nerozumných ideologů a zaslepeně
jednajících byrokratů, otevřeně vyznává svou víru a zachovává věrnost
církvi a našemu Svatému otci Janu Pavlovi II. Dále děkujeme též všem
tam žijícím křesťanům za jejich svědectví víry, jež i nás vybízí, abychom
zakotvili svou naději v pravdě evangelia.
Vlády ČSSR, Rakouska a Německé spolkové republiky stále znovu
prohlašují, že dobré sousedské vztahy jsou předpokladem pro zachování
míru v Evropě. Projevujeme proto jako katoličtí křesťané svou vůli
střežit a předávat svazky a vztahy, jež se vytvořily v dějinách našich tří
zemí a jež nemohly být zrušeny ani některými politováníhodnými zkušenostmi. Společná víra křesťanů těchto zemí dovoluje, aby bez jakéhokoli
propagandistického zaměření přesvědčivě mluvili o Evropě jako o společném domově. V něm je za předpokladu svobodného a demokratického základního uspořádání místo pro lidi s rozličným politickým přesvědčením a s rozdílným náboženským vyznáním. Společná víra nám dává nejen právo, nýbrž i nevyčerpatelné možnosti, abychom si v přátelství
a náklonnosti jako dobří sousedé podali ruce přes všechny hranice.
Jsme však nicméně velice znepokojeni stálými a zřejmými omezeními, potlačováním a dokonce pronásledováním, jemuž jsou vystaveni
věřící v ČSSR. Právě proto, že máme zájem na dobrých sousedských
vztazích mezi našimi národy, nemůžeme mlčet k porušování lidských
práv a základních svobod, obzvláště svobodě náboženského vyznání, jakož i k přestupkům proti závěrečnému aktu z Helsinek, k nimž v ČSSR
dochází. Nemlčíme též, dčje-li se stejné a podobné bezpráví v Jižní Africe, v asijských zemích nebo v latinskoamerických státech. Nemlčíme též,
jsou-li lidé pronásledováni pro své politické přesvědčení jako komunisté
anebo porušují-li se jejich lidská práva. Právem proto také pozvedáme
svůj hlas, když se ze zaslepeného ideologického stanoviska a bez ohledu
na dějinně změněné situace ve velkém potlačuje náboženská svoboda,
jak k tomu soustavně dochází v ČSSR.
Nemlčíme též, jestliže se správními předpisy a jejich prováděním, jež
často hraničí se šikanováním, dětem znemožňuje účast na vyučování náboženství.
Nemlčíme též, jestliže otcové a matky jsou soustavně a protizákonně
zastrašováni při přihlašování svých dětí k vyučování náboženství.
Nemlčíme též, jestliže otevřené vyznávání víry má často za následek
ztrátu zaměstnání ve vlastním povolání nebo pracovního místa a znevýhodnění při přijímání na střední a vysoké školy.
Nemlčíme též, jestliže kněží a věřící jsou s nicotnými záminkami zatýkáni, odsuzováni anebo posíláni do psychiatrických ústavů jen proto,
že otevřeně vystupují na obranu své víry.
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Nemlčíme též, jestliže jsou kněží ve své duchovní činnosti omezováni pouze na kostelní prostor a že musí počítat s přeložením nebo dokonce s odnětím povolení k výkonu kněžské služby, je-li jejich duchovní
služba účinná.
Nemlčíme též, jestliže je církvi neustále zakazována jakákoli výchovná a svobodná charitativní činnost.
Nemlčíme též, jestliže se církevní vydavatelská činnost mimořádně
omezuje a je podrobena důkladné státní censuře.
Nemlčíme též, jestliže stát zrušil všechna řeholní společenství a nutí
dosud zbývající řeholnice, aby žily odloučeny od světa v koncentračních
klášterech často v lidsky nedůstojných podmínkách.
Nemlčíme též, jestliže je odpovědným pastýřům mnoha různými a
záludnými způsoby zamezován výkon jejich pastýřského úřadu.
Nemlčíme též k zastrašovací, vměšovací a rozbíječské kampani - jež
nemá obdobu ani v komunistických zemích - státních úřadů ČSSR proti
církvi, jakož i proti jiným církvím a náboženským společnostem.
Spolu se všemi poctivě smýšlejícími lidmi v Rakousku a v Německé
spolkové republice vyjadřujeme názor, že v popředí další schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jež bude brzy zahájena ve
Vídni, by bylo konečně na čase, aby vláda ČSSR dokázala svým německým a rakouským sousedům hodnověrnost své vůle udržovat mír
tím, že skoncuje s porušováním lidských práv a základních svobod, jakož i s hrubým potlačováním církve, a tak bude dodržovat dohody závěrečného aktu KBSE, jež sama podepsala.
Ujišťujeme katolické křesťany v ČSSR, jakož i ostatní křesťanské a
náboženské společnosti, že máme hlubokou účast na jejich starostech a
že s nimi zůstáváme spojeni svou činnou solidaritou a ve své modlitbě.
Ujišťujeme rovněž, že budeme vždy znovu dávat svůj hlas těm, které
chtějí umlčet.
Kéž nás svatí učitelé Slovanů, patroni Evropy Cyril a Metoděj, jejichž
památka byla tak působivě oslavena na Velehradě, i nadále vedou cestou
vzájemného porozumění a konkrétního míru. Kéž nám svatý Jan Nepomucký, s jehož obrazem se stále setkáváme na mostech v Československu, Bavorsku a Rakousku, pomůže svou přímluvou, abychom znovu vybudovali stržené mosty dorozumění a abychom stavěli nové mosty dobrého sousedství, duchovní sounáležitosti osob a svobodné výměny názorů mezi našimi zeměmi a národy.

Svědectví

PROCES SE ŠESTI K A T O L Í K Y

H

28. května 1986 v budově soudu na Karlově náměstí v Praze se konalo hlavní líčení s
katolíky obviněnými z šíření náboženské literatury. Jeho průběh se vyznačoval řadou pozoruhodných rysů, proto si zaslouží podrobnější referát.
Přesto, že projednávání bylo původně určeno do velmi malé síně č. 57, sešlo se kolem
50 posluchačů. Teprve po intervenci jednoho z advokátů, že by se nevešli ani všichni obhájci, bylo jednání přeloženo do síně č. 63. Zástupci ciziny (Kanada, USA, Velká Británie,
Francie) mohli volné hovořit s ostatními. Nikomu nebylo bráněno zapisovat si během jednání. Předpisy zákona o veřejném zasedání soudu byly zachovány i v tom, že obvinění ani
obhájci nebyli přerušováni při své řečí. Celková nezvykle normální atmosféra nebyla rušena ani přítomností čtyř příslušníků StB v civilu, kteří seděli v pozadí a pozorovali mlčky.
Jednání zahájil předseda senátu obvodního soudu pro Prahu 4 J U D r Stibořík v 8.40.
Po úvodních formalitách byli vyslýcháni obvinění: RNDr Vladimír Fučík CSc., nar. 1934,
vědecký pracovník Oslavu molekulární genetiky Čsl. akademie véd v Praze; Adolf Rázek,
nar. 1930, technik Matematického ústavu rovněž ČSAV v Praze; Květoslava Kuželová,
nar. 1923, zdravotní sestra v důchodu v Praze; Radim Hložánka, nar. 1923, kněz litoměřické diecéze v důchodu, bytem v Petřvaldu, okres Nový Jičín; ing. Václav Dvořák, nar.
1937, pracovník generálního ředitelství podniku Oseva Praha; Michal Holeček, nar. 1956,
technik podniku Textil Středočeský kraj.
Všem kladla obžaloba, vypracovaná obvodní prokuraturou pro Prahu 4, podepsaná
JUDr Erbcrtovou, za vinu maření dozoru nad církvemi (§ 178 tr. z.), A. Rázkovi navíc
ohrožení devizového hospodářství (§ 146 tr. z.).
Výslech Dr Fučíka: Nejsem si vědom trestného činu ani přípravy na něj. Pokud jde o
literaturu, nechci sc vyjádřit k obvinění ze shromažďování, rozepisování, rozmnožování a
distribuce náboženské literatury ve větším rozsahu. Nevím o tom, že by se podobné činnosti měli dopouštět ostatní obžalovaní. Nechci se vyjadřovat k tomu, kde se v mém bytě
vzala náboženská a církevní literatura, která byla zajištěna při domovní prohlídce. Nechci
sc též vyjádřit k otázce, zda jsem rozmnožoval na cyklostylu, který byl u mne nalezen. O
tom, zda znám obžalované, nebudu vypovídat. Ke své obhajobě nechci uvést žádné další
okolnosti.
Na otázky obhájců: Existuje zákon o hospodářském zabezpečení církví. Jinou představu o správě na tomto úseku jsem nemel. Zda byla zabavena literatura v souladu s Písmem
svatým, vyplývá ze seznamu; jinak nejsem církevní censor.
Přítomná prokurátorkn neměla otázky ani připomínky po celou dobu jednání až k závěrečnému slovu.
Výslech A. Rázka: Necítím se vinen. Náboženskou literaturu jsem rozepisoval pouze
v ojedinělých případech v nepatrném množství; např. veřejně vydané písničky k ověření
rozmnožovací techniky. Měl jsem představu, že bych se v budoucnu touto činností mohl
zabývut, ale teď na to rozhodně nemám čas. Uvažoval jsem o rozmnožení textu Familiaris
(*) Vdččnč převzalo ze samizdatového časopisu Informace o církvi, Příloha k číslu 6/1986. O
případu jsme již referovali v našem časopise; sr. Studie 100-101, IV-V/1985, str. 479; 102
VI/1985, str. 581-582 a naposledy 107, V/1986, str. 368-372.

440

consortio, část už jsem měl přepsánu na blány. K rozmnožováni nedošlo. Spolu s obžalovaným Fučíkem jsme nikdy žádné rozmnožování neprováděli. O lom, že Fučík vlastnil
kopírovací stroj, jsem se dozvěděl až v závěrečné fázi těsně před zatčením. Je pravda, že
jsem pomáhal pani Kuželové při opravě stroje z hlediska techniky. Od pani Kuželové jsem
také dostal některé tituly, nemohu odhadnout, kolik jich bylo, tak 2-4 vyhotovení.
K druhému bodu obžaloby se také necítím vinen. Penize jsme dostali darem jako rodina a společně jsme se rozhodli, že za ně koupíme kotel na ústřední topeni. Ten však
nebyl zrovna na skladě. Tuzexové koruny by mi do doby nakoupeni zboži mohly
propadnout. Věděl jsem o nabídkové povinnosti a také jsem měl v úmyslu penize z« T K
vyměnit, až bude kotel k dostání. Nevěděl jsem však o tom, že by byla tato povinnost
termínována.
K otázkám obhájců: Není dostatek náboženské literatury ani v nákladu, ani počtem titulů. Svou rozmnožovací činnost v budoucnosti jsem z toho důvodu nepovažoval za nelegální. K činnosti jsem nebyl nikým pověřen ani mi nebyla nikým doporučena. V rámci náboženské hierarchie jsem nebyl pověřen žádnou funkci. Náboženská literatura se vyskytuje v nedostatečném počtu. Příklad: Když vyšel katechismus pro děti, už první den odpoledne nebyl ani jediný exemplář. Na písemný dotaz jsem dostal z Charity odpověď, že oni
neurčují výši nákladu. Na nedostatek náboženské literatury' si stěžuji i mi přátelé. Neni mi
známa žádná norma, která by zakazovala rozšiřováni uvedené literatur)'.
Výslech K. Kuželové: Na svou obhajobu bych uvedla, že jsem tiskla tituly pouze náboženské, výchovné, aby se umenšila trestná činnost, o které se denně dovídám z doslechu i v novinách: přepadení, loupeže, vraždy, i starých lidí pro peníze, trápení zvířat, a to
mladými lidmi. Chtěla jsem doplnit mezeru v náboženském tisku. Nic špatného jsem nedělala, nikomu jsem neuškodila.
K obžalobě mám tři opravy: 1. Celý život jsem pracovala jako zdravotní sestra u lůžka
nemocných. Nyní jsem v důchodu. Nikdy jsem nebyla farská kuchařka, jak je uvedeno v
obžalobě. 2. Bylo u mne nalezeno asi 500 listů vyřazeného rozmnožovacího papíru, potištěného po jedné straně, nikoliv 500 výtisků Církevních dějin. 3. Odmítám, že z mých výpovědí plyne napojení na Chartu 77 prostřednictvím Dr Mádra, při výsleších o tom nebylo
zmínky. Vše jsem dělala z vlastni iniciativy, z důvodů, které jsem již uvedla. Žádné pověření jsem neměla.
Dále připomínám, že jsem několikrát žádala bezvýsledně o kufříkový stroj Consul,
který mi byl při domovní prohlídce odebrán a nezapsán v protokole, což jsem zjistila až
později.
K otázkám obhájců: Situace církevních matriálů byla téměř nulová. Šlo o pouhé opisování
bez přidávání vlastních myšlenek. Ani mě nenapadlo, že bych mařila dozor nnd církví.
Výslech R. Hložánky: Necítím se vůbec vinen. Na svoji obhajobu bych uvedl, že co
jsem řekl v přípravném řízení, jsem si vymyslel, abych ze zdravotních důvodů zkrátil vazbu - rozčilení mi škodí. Vymyslel jsem si tedy i napojeni na pana Vlčka a Dr Mádra. J c
pravda, že jsem rozmnožoval literaturu, ale ani cizí, ani nelegální. Dále upozorňuji na to,
že položky, které prošly hladce domovní prohlídkou před čtyřmi lety, byly zabaveny nyní.
Tyto náboženské knihy jsem si opatřoval z důvodu, že jako kněz jsem se připravoval na
budoucí kněžskou činnost, která mi byla rozhodnutím minulého soudu zakázána na dobu
5 let. Chybí mi tedy ještě jeden a půl roku do souhlasu. Z toho důvodu jsem ani neměnil
své trvalé bydliště. Jsem starý, a tak potřebuji mít všechno napsané. Předchozím soudem
jsem byl obeznámen s tím, že toto není trestné. Nebyl jsem totiž souzen za rozmnožování, ale za to, že jsem nevypisoval náklady na toto rozmnožování do hospodářského
deníku jako administrátor fary. Ale administrátor teď nejsem. Též jsem předpokládal, že
by i ostatní kněží mohli tyto materiály v rámci státního souhlasu použít. Netvořím a nikdy
jsem netvořil žádnou skupinu. Jsou to všechno prostě věřící, kteří někdy měli to, co já ne.
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Nic jsem nedoslal z cizi ny nelegálně. K této práci jsem nemél žádné pověření. Zakládá se
na pravdě, že několik dnů jsme rozmnožovali v bytě pana Fučíka. Ne s ním, pouze v jeho
bytě, přesné znění podle protokolu. Holečka a Dvořáka jsem v životě neviděl. Nebyl jsem
si vědom, že bych se dopouštěl nedovolené činnosti, bylo to k prospěchu věci, pro pastoraci věřících.
Během výslechu soudce dovolil obžalovanému, aby vypovídal vsedě ze zdravotních
důvodů.
Výslech ing. Dvořáka: Mé počínání v životě nebylo nikdy v rozporu se zákonem a
ústavou. Clstavou je zaručena náboženská svoboda, ale v čl. 20 je též zaručena rovnost lidí.
Všichni lidé mají rovná práva a rovné povinnosti, stejné možnosti a stejné příležitosti. Pak
je tu Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který byl ratifikován Federálním shromážděním a presidentem republiky, kde je zaručena náboženská svoboda i její
projevy, soukromé či s jinými. To všechno by u nás mělo fungovat. Obžaloba se opírá o
tvrzení, že jde o literaturu závadnou, protispolečenskou či protistátní. Prohlašuji, že literatura, která byla u mne pří domovních prohlídkách zabavena, je ryze náboženská a nikoli
protispolečenská, protistátní a závadná. Charakteristika obžaloby, že jde o literaturu závadnou, je pouze všeobecná a nedokázaná. Mohu-li požádat soud, pak ať paní prokurátorka přečte jakoukoli »závadnou« pasáž z Teologií, o které v mém případě jde.
Na doplňující otázku JUDr Chudoby (obhájce K. Kuželové), zda je k dostání náboženská literatura, Dvořák odpověděl, že není k dostání ani Bible, natož jiná hodnotná
náboženská literatura.
Při závěrečných doplňujících otázkách předsedy senátu ing. Dvořák sdělil, že při domovní prohlídce v bydlišti jeho rodičů byly zajištěny též jejich věci, také několik knih z Říma, které sem šly zcela legální cestou, poštou a ne tajně. Soudce se vyjádřil, že řízení o věcech bude zvlášť.
Výslech Michala Holečka: Nejdříve bych se vyjádřil k tomu, co tvrdí obžaloba. Nesouhlasím s tvrzením o spojení s nepřátelskými silami v republice. Věřící občané jsou pokládáni Zít nepřátele? Tvrzení o Chartě 77 je nesprávné. Souhlas s Chartou 77 je něco jiného než spojení s Chartou a na osobní názor se mě nikdo neptá. Dále nesouhlasím s
označením nalezené náboženské literatury jako »převažující rozumnou potřebu«. Zde
bych chtěl poukázat na celkový nedostatek náboženské literatury. Před soudním jednáním jsem šel do katolického knihkupectví s úmyslem nakoupit všechnu náboženskou
literaturu, která je k dostání. Nekoupil jsem ani jediný titul. Měli pouze Duchovního pastýře a Katolické noviny. Duchovní pastýř je stejně tak nekvalitní literatura po stránce teologické jako Katolické noviny po stránce katolické. Veškerou literaturu jsem měl pro svoji
osobni potřebu, u to v jednom exempláři. Vícekrát jsem měl pouze Kompletář (modlitby),
který jsem si na stroji napsal sám, a to pro svou vícečlennou rodinu. 110 výtisků informaci
o církvi jsem dostal do úschovy ode mne neznámého muže Pavla, stejně jako ostatní
rozmnožovací techniku, a to na základě jeho prosby. Nespecifikoval, na jak dlouho, pouze
že chce uschovat. Nenapadlo mě, že by se Pavel mohl dopouštět trestné činnosti, neboť
rozmnožování náboženské literatury není činností nedovolenou. Já jsem nic nerozšiřoval
ani v jednom případě. Podle Helsinských dohod, publikovaných u nás vyhláškou 120/76,
ani nesoudím, že by to bylo nedovolené.
Nikdo •/. obžalovaných neměl k výpovědím žádné připomínky.
Po přestávce následovalo čteni spisového materiálu: Posudky od zaměstnavatelů byly
vesměs výborné. Odborné vyjádření K. Knoblocha, bývalého vedoucího státního církevního nakladatelství: Rozlišuje se tisk legální - podle všech předpisů zákona a směrnic ministerstva kultury - ostatní je nelegální. Odborné posudky z oboru chemie, mikroskopie,
nicchanoskopie, daktyloskopie, písmoznalectvi k zajištěným strojům a materiálům.
Písemné svědecké výpovědi více než 40 svědků - seznámení s obsahem. Dr Zvěřina v

rámci výpovědi odmítl vůbec mluvit o osobách, aby jim nezpůsobil škodu. (K tomu máme
možnost doplnit, co řekl svědek Dr Mádr při výslechu na Bezpečnosti, kde to bylo zaprotokolováno, ale zde netlumočeno: »Prohlašuji, že vypovídat nebudu, protože: 1. Nemohu
připustit, aby bylo mé případné výpovědi využito proti mým přátelům; 2. činnost, za kterou jsou stíháni, byla jen nouzovým opatřením v situaci, kdy veřejně nemohou vycházet
věci potřebné pro katolické věřící; 3. jsem přesvědčen, že záležitost náboženského tisku
nelze řešit cestou trestně právní, nýbrž jen otevřeným jednáním na vyšší rovině s ohledem
na občanská a lidská práva formálně zajištěná ústavou a mezinárodními dohodami.«)
Po polední přestávce jednání pokračovalo výslechem svědků.
Svědek Jindřich Macnar: Dr Fučík je můj spolužák. Neměl jsem vědomost, co je v
balících, které si u mne uschoval. Nevím, odkud měl literaturu. Nevím, zdali rozmnožoval.
Jarmila Strejcova: Při návštěvě StB u mne v bytě jsem byla právě po noční službě. Domovní prohlídka trvala asi 5 hodin, a to bez udání důvodu. Více to nechci rozvádět. Následovala prohlídka mého pracoviště a pak výslech. Nevěděla jsem, v jaké roli vystupuji. Výslech trval až do 4.30 ráno. Pak od 10.00 další výslech, který trval do 13.00. Byla jsem naprosto fysicky vyčerpána a co jsem vypovídala, na to se vůbec nepamatuji, neboť jsem více
než 48 hodin nespala. Tento stav samozřejmě velmi ovlivnil moji výpověď. Po odpočinku,
tedy až třetí den, jsem teprve měla možnost promyslet, co se stalo. Nebyla jsem si vědoma
žádného provinění, ani když se našla literatura. Nevím, že by bylo trestné vlastnit jeden
exemplář. Po měsíci jsem byla znovu předvolána jako svědkyně. Byla jsem už klidnější a
chtěla jsem výpověď opravit, ale řekli mi jen, že mi budou vráceny nějaké věci, prý už jsem
jako svědkyně vypovídala. Nalezena byla u mne literatura s náboženským obsahem, nemohu říci, kde, kdy a od koho jsem ji obdržela. Zda jsem dostala nějaké knihy od Dr Fučíka? Dr Fučík je mým přítelem, půjčovala jsem si od něho cokoliv, knihy, ale třeba i startér
na škodovku s tím, že trval na tom, aby vše bylo zase vráceno. Přesně nemohu říci, která
kniha byla od něho, neboí bych mu nerada nějak ublížila. Z tohoto hlediska je tedy
nepřesná moje předchozí výpověď, že některé knihy jsem dostala od Fučíka. Přesnější je
to, že nevím.
Vladimir Valenta (farář v Praze 4 Modřanech): pan Rázek mi 3-4 krát dal Informace o
církvi, jiné materiály ne. Nevím, zda to bylo tištěno či cyklostylováno, v tom se nevyznám.
Určitě to nebylo psáno na stroji. Styky s panem Rázkem - znám se s ním, jsem tam deset
let farářem.
Svědek Jiří Valenta se nedostavil i přes řádně doručené předvolání. Svědku byla
uložena pořádková pokuta 300 Kčs. Bylo soudem navrženo přečtenf protokolu z přípravného řízení. Obžalovaný Hložánka, kterého se toto svědectví jedině týká, trvá na osobní
přítomnosti svědka. Po poradě senátu se jednání proti P. Hložánkovi odkládá k samostatnému projednání podte § 23, odst. 1 tr. ř.
Závěrečná řeč obžaloby: Je toho názoru, že řízením se na věci nic nezměnilo. Trvá na
obvinění: příprava maření dozoru nad církvemi, § 178 tr. z. u všech, u Rázka navíc devizový § 146. Kromě Fučíka obžalovaní doznávají, že měli, opisovali, rozmnožovali, rozšiřovali. Rozchází se pouze v subjektivním hodnocení trestného jednání, že nejednali v rozporu
s našimi zákony. Znají ústavní práva, musejí znát i zákonné předpisy o vydávání a publikování: se souhlasem státu, ne jednotlivci! Pro církev platí specifické normy: zákon č. 218/
1949 a směrnice ministerstva školství a Sekretariátu pro věci církevní. Nedostatek literatury nelze nahradit tím, že si každý věřící začne tisknout, co chce. Nejde o 1 exemplář. Větší
množství, 150-190 výtisků, není úměrné pro domácí potřebu. Přístup obžalovaných dokresluje to, že věci byly schovávány, předávány neznámými osobami, veškerá činnost měla
konspirativní charakter, nádech čehosi nedovoleného, co není zcela v souladu s našimi
zákony. Výslech možná objasnil motivaci činnosti, ale ta nemůže mít vliv na posouzení
trestnosti. Pokud jde o porušení hospodařen! s devizami, nesplnil obžalovaný Rázek
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nabídkovou povinnost, která je termínována. Jsem přesvědčena, že činnost byla prokázána. Vzhledem na opravdu dobré hodnocení z národních výborů a od zaměstnavatelů a na
čistý trestní rejstřík navrhuji tresty v dolní polovině s podmíněným odložením na delší
zkušební lhůtu. Zajištěné věci obžalovaných jednoznačné propadají, o ostatních věcech by
mělo rozhodnout zvláštní zasedání.
Závérečné řeči obhájců: Dr Chodéra, obhájce Dr Fučíka: Marně jsem hledal ustanovení, proti kterému se mohl můj mandant provinit. § 178 o hospodařeni v rámci církví a
náboženských společností, zákon 2 1 8 / 4 9 též o majetku církve. Snad by bylo dobře blíže
specifikovat, co myslí zákon v § 7 pod pojmem: »... a jiná činnost«. Jde o duchovenskou
činnost? Pod tím si přeci představujeme nějaké náboženské úkony, jako je křest, biřmování atd. Hromadění náboženské literatury a její šíření nemůže být srovnatelné s duchovenskou činností. Můj mandant ani neměl vědomosti, aby mohl zákon vědomě porušit.
Podle tiskového zákona 9 4 / 4 9 Sb. o šíření literatury jen se souhlasem státu nelze soudit,
porušení je pouze správní přestupek. Ten je však po době 1 roku promlčen. Směrnice Sekretariátu pro věci církevní z let 1970, 1972 dosud nebyly úředně uveřejněny. Nejsou tedy
obecně platným normativním právním aktem a mohou tedy platit pouze pro zaměstnance
daného resortu, což je v tomto případé ministerstvo kultury. Mohly by se snad týkat duchovního v činné službě, pokud byl s nimi obeznámen. Můj mandant je však laik a ne církevní činitel. (Dále odkazy na 9 4 / 4 9 o šíření publikací čsl. původu, § 5 150/69 o zahraniční
literatuře.) Vzhledem k tomu, že podle obžaloby činnost mého mandanta měla ustrnout
ve stadiu příprav, je jednání beztrestné. K šíření nedošlo, a tím tedy ani nedošlo k naplnění § 178. Proto žádám naprosté zproštění. Podle našeho práva, není-li něco výslovně
zakázáno, není to trestné, zatímco ředitel Sekretariátu pro věci církevní tvrdí, že je-li něco
zakázáno organizaci, je to tím spíše zakázáno jednotlivci.
JUDr Pavlíková, obhájkyně A. Rázka: Nemusím opakovat, co obšírně uvedl kolega.
Připomenu další okolnost: šlo o »protispolečenské zaměření«? Ze seznamu zabavených
včcí vyplývá, že jde o literaturu vyhraněně náboženského zaměření a nikoliv se zaměřením protispolečenským. Znovu poukazují na kladné hodnocení mého mandanta,
charakteristiku pracovní i Čsl. strany lidové, uličního výboru KSČ a MV. Předkládám
potvrzení o opětovném zvolení p. Rázka za poslance OMV Praha 4. Podle těchto hodnocení celým přístupem v zaměstnání i v osobním životě dosvědčuje svůj postoj ke společnosti, organizuje brigády v rámci akce Z, pečuje o životní prostředí... Nelze tedy u mého
mandanta hovořit o protispolečenském zaměření. Sc svou rodinou pocifoval tak velice nedostatek náboženské literatury, že si pro potřeby rodiny opsal nějaké materiály (jde o šestičlennou rodinu). S ohledem na závěry prvního obhájce žádám i já o zproštění. Co se týká deviz, částku obdržela celá rodina, což vyplývá i z výpovědí v přípravném řízení. Těžko
postihnout jednoho člena, když se dohodli na tomto postupu všichni. Podle předchozí
špatně zkušenosti s propadnutím TK poukázek a v souhlase s posudky svědčícími o hospodárnosti mandanta je pochopitelné, že nechtěl prošlé poukázky utratit za alkohol a kávu. Státu vznikla hospodářská škoda 6.543 Kčs, což činí asi 1.100 Kčs na každého člena. K
přečinu vyžaduje zákon »prospěch nikoli nepatrný«. Tuto částku lze považovat za škodu
menší než nepatrnou. Jde proto pouze o přestupek. Je tedy nutné čin překvalifikovat nebo
stíhat colou Rázkovu rodinu.
JUDr Chudoba, obhájce K. Kuželové: Souhlasím s vývody Dr Choděry. Domnívám
se, že skutečně nedošlo k naplnění skutkové podstaty § 178 »se záměrem mařit dozor«.
Obžalovaná však činnost prováděla zjiných důvodů, aby působila výchovně na spoluobčany při současném růstu trestné činnosti. Měla tedy v úmyslu ozdravit ovzduší a ne mařit
dozor. Obžaloba neuvádí, které ustanovení zákona 9 4 / 4 9 bylo porušeno. Podle mého názoru není takové ustanovení. Nemohla porušit ustanovení zákona 2 1 8 / 4 9 , komentáře z
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roku 1980 k nařízením 219-223/49 a 3 6 / 7 1 nemají k tomu nic. Rozhodně ne o přípravě
rozšiřování. Je pravda, že asi existují směrnice Sekretariátu pro věci církevní, ale ty nejsou
součástí trestního rádu, proto neposkytuji podklad pro trestní stíhání. Zákony z roku 1949
pouze tenkrát regulovaly činnost církví vůči státu, z toho důvodu nemohou ani po formální stránce postihnout činnost obžalované. K otázce »společenské nebezpečnosti«: vše
bylo pouze ve stadiu příprav, kdy podle komentáře trestnost je jen výjimečná (tak to je
např. i v sovětském právu). 1 kdyby ji soud vzal v úvahu, zde je stupeň nebezpečnosti
menší než nepatrný. Ústava garantuje svobodu provádět náboženské úkony, nejen svobodu pasivní, ale i aktivní. Termín »náboženská literatura« v trestním právu prostě neexistuje. Kdyby si někdo ocyklostyloval publikaci o zahrádkářství. také by nebyl trestně stihán.
Když někdo bez jinotajů, bez protispolečenského výkladu namnoží a nerozšíří cokoliv, jde
o menší nebezpečnost než nepatrnou. Navíc nelze aplikovat žádnou trestní normu. Nenavrhuji kompromis, ale jedině zproštění viny.
JUDrHulík, obhájce M. Holečka: Připojuji se k tomu, co řekli kolegové. V činnosti M.
Holečka nelze spatřovat žádné jednáni ve smyslu zákona. Množství náboženské literatury
je spíše otázkou společenské ekonomické výhodnosti. Toto posuzovat nepřináleží soudu.
Důvodem rozmnožování bylo nedostatečně malé množství této literatury. Může být soukromá duplicita náboženské literatury trestným činem? Takové jednání nemůže vést k
naplnění skutkové podstatky § 178. Obžaloba mluví o »zvýšené aktivitě katolické církve«,
ale za zvýšenou aktivitu nenesou odpovědnost obžalovaní, nejsou duchovní. Nalezená literatura neopravňuje ani to, že »množstvím převyšuje rozumnou potřebu« a že její »obsah
je zaměřen proti... státnímu zřízení ČSSR«. Mohli snad obžalovaní narušit nějaký zákon
2 1 8 / 4 9 ? Tento zákon je zaměřen čistě hospodářsky a je řešením odluky církve od státu.
Materiál, který byl zajištěn u mého klienta, není v množství převyšujícím soukromou
potřebu, ani tiskoviny proti socialistickému zřízení. Těžko mohou tyto materiály svědčit o
úmyslu porušit § 178 ani zákon 2 1 8 / 4 9 . Pouze přechovával určité množství, které však
nesvědčí ani bezpečně, ani vůbec o rozšiřování. Množství literatury odpovídá početnosti
rodiny. Nebylo dokázáno, že by rozmnožoval nebo i distribuoval, vlastní přechováváni
prostředků není trestné. I při eventuálním rozmnožování by však neporušil zákon 120/76.
Ani právník nemůže dnes běžně znát normy z roku 1949, a tak i kdyby byla naplněna formálně podstata těchto zákonů, chybí subjektivní stránka, a tím tedy není naplněna ani
právní stránka. Pokud se týká společenské nebezpečnosti - i kdyby byla naplněna formální stránka - ta není ani repatrná. Jde pouze o stadium přípravy. Porušení zákona 218/
49 je trestné jen při zájmu porušit, když tento zájem chybí, nezakládá se trestní čin. Navíc
po formální stránce nemůže jít o útok na 218/49, který se zabývá pouze duchovenskou
činnosti církve a jejím majetkem. Nejde tedy o naplnění skutkové podstaty, navrhuji tedy
zproštění obžaloby.
Ing. V. Dvořák neměl obhájce, a proto se hájil sám až v závěrečném slovu.
Závěrečná slova obžalovaných: Dr Vladimir Fučík: Vzhledem k tomu, žc z právnické
stránky zde obhájci celou záležitost podrobně rozebrali, nepovažuji za nutné dále se z tohoto hlediska vyjadřovat. Obžaloba však obsahuje i výroky, které s právními aspekty nesouvisejí. Na str. 5 obžaloby se říká, že u knih zabavených při domovní prohlídce v mém
bytě nejde o materiály sloužící k uspokojení potřeb prostých věřících. Jinými slovy, obžaloba hodnotí zabavenou literaturu natolik vysoko, že přesahovala moji úroveň. Mezi jiným mi byla zabavena i Bible. I taje hodnocena tímto výrokem tak, že neodpovídá potřebě
prostého věřícího. Tím se tedy vracíme na úroveň argumentace zhruba o 300 let zpět, kdy rovněž se dovozovalo, že prostí věřící raději Bible mít nemají, a byly jim odnímány a páleny.
Jiný výrok obžaloby zdůrazňuje protispolečenský charakter zabavené literatury a společenskou nebezpečnost mého jednání. Za několik málo týdnů tomu bude 26 let, co pracuji v Československé akademii věd - stále na stejném pracovišti. Trávím tam i mnoho
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volného času a pracovní posudky tu byly čteny. Za takových okolností bych rád věděl, kdo
se konkrétné citíl mým jednáním ohrožen a komu mé knihy byly nebezpečné.
Dále obžaloba cituje jakousi vyhlášku ministerstva kultury, která říká, že náboženskou
literaturu smějí dovážet pouze církevní instituce. Že toto neodpovídá skutečnosti, se může přesvědčit každý ze zde přítomných, když třeba ještě dnes si zajde do kterékoliv prodejny zahraniční literatury. Tam si může objednat i náboženskou literaturu vydávanou v socialistických státech. I tato literatura mi byla odňata, nicméně prohlašuji, že šiji i nadále
touto cestou budu opatřovat.
Adolf Rázek: Úvodem žádám soud, aby má slova nebyla vykládána jinak, než je říkám, ani aby jim nebyl dáván jiný smysl, protože naše řeč buď ano, ano, ne, ne.
Obhajobu uvedu citací dvou pramenů, které osvětlí, proč zde stojím, i moje stanovisko. Prvním z nich je příloha stranického vzdělávání Tvorby č. 12 z roku 1986, kde se
uvádí: »Marxismus je materialismus. Jako takový je právě tak nelítostně nepřátelský vůči
náboženství jako materialismus encyklopedistů 18. století.« Druhý je z knihy odňaté mně
při domovní prohlídce, uvedené v soupisu pod položkou 13 - Bible. Tam na jedné z
předních stran můžeme číst v Matoušově evangeliu slova: »Mějte se na pozoru před lidmi, protože vás budou vydávat soudům«, a kousek dále pak: »budou vás nenávidět pro mé
jméno«. My všichni zde jsme svědky pravdivosti těchto slov v celé dvoutisícileté zkušenosti křesťanství. Z pohledu evangelia je tedy samozřejmé, že právě tady stojím.
Jako doklad mého tvrzení mi dovolte malou exkurzi do dějin. V prvních stoletích,
když křesťané nechtěli obětovat modlám, byl jejich další osud určen výrokem: »Christianos ad leanest« Později se středověk již humanizoval a kupříkladu naši čeští Janové, kteří
poznali neměnnou pravdu a chtěli jí sloužit, skončili jeden na hranici, druhý ve Vltavě.
V současnosti mám vlastní zkušenost. Sám jsem byl před 30 lety již jednou souzen a
odsouzen. Později byl rozsudek odvolán, protože, jak se časem zjistilo, šlo o jakési právní
deformace.
Sleduji-li dění kolem sebe, zdá se mi, že žijeme v nějakém zvláštním prostředí, ve kterém se Síří jakoby nějaká zvláštní neviditelná zhoubná nemoc nitra člověka. Proti jejím
vnějším projevům - násilnostem, kriminalitě, rozvodovosti (v Praze kupř. bylo více než
55% rozvodů), korupci, konzumnímu způsobu života a dalším - směřují mnohá usnesení
různých stranických a státních orgánů.
Dovolím si zde tvrdit, že právě v té literatuře, která mi byla při domovní prohlídce
odňata, a to jak samizdatová, tak i vydaná tiskem, je už2 tisíciletí starý návod,jak zmíněné
negativní jevy odstranit z celé společnosti.
Odborný posudek předložený soudu hodnotí literaturu podle toho, jestli má či nemá
tiráž, Osobně jsem přesvědčen, že uvedené měřítko nevystihuje skutečnost a že absence
ti ráže neudělá z knihy nepřítele.
Mnohdy se mi zdá, že žijeme v jakémsi divném klimatu. Jako příklad bych uvedl událost před několika lety. Vzpomínám na ni proto, že starší dcera měla právě tehdy nový
občanský průkaz. Jeli jsme na pouť na Budeč. S manželkou a dvěma dcerami jsme tenkrát
byli na třech kilometrech cesty třikrát legitimováni, dvakrát fotografováni a jednou filmováni příslušníky Bezpečnosti, Na pouti tenkrát bylo asi 20 babiček ze Zákolan a asi 20 jiných poutníků. Nešlo tedy o nějaké tisícové shromáždění. Jako by zde působil strach
státní moci z některých křesťanů. Na druhé straně při studiu svědeckých výpovědí jsem viděl, jnk někteří měli strach ze státní moci. A tady jsem si plně uvědomil ono čapkovské:
Půl pravdy je celá lež. A ovzduší strachu jistě není tvůrčí, aspoň ne v positivním smyslu.
Jestli tedy dojde k postihu za vlastnictví a používáni odňaté literatury, bylo by to jen
opakování chyb minulosti, důsledek neporozumění, přestože vy i já mluvíme stejným
jazykem. A nepochybuji o lom, že máme i stejný zájem na zlepšení morálního stavu
národa,
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Již na začátku dnešního jednání jsem řekl. že se necítím vinen z přestoupení žádného
trestního zákona republiky a tento pocit ve mně utvrzuje právní předpis novější než § 17S,
a to Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech, v Československu platný od 23.
března 1976. Podle jeho znění maji být vykládány i ostatní zákony - v jeho duchu - pokud
s ním nejsou v úplném souladu.
Ing. Václav Dvořák: Ve své závěrečné řeči bych se nechtěl zmiňovat dlouze o tom, co
už tady daleko lépe řekli obhájci a obžalovaní přede mnou.
Jsem obviněn z přípravy porušení § 17S o maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi, který se odvolává na zákon 21S a navazující nařízení 219-223/
49 Sbírky. Po té loňské nepříjemnosti jsem si tyto zákony vyhledal, ale v žádném odstavci,
ani v jediné větě, jsem se prostě nenašel.
Bylo zde již řečeno, že porušení zákona 9 4 / 4 9 Sb. by mohlo být maximálně přestupkem. A směrnice ministerstva kultury z roku 1970 a 1972 jaou tajné, resp. pro vnitřní
potřebu, a jejich porušení nemůže být trestné. Je tady však daleko důležitější dokument, a
to vyhláška 120/1976 Sb., kde je v článku 18 zaručena náboženská svoboda a v článku 19 se
praví: Odstavec 1: »Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.« Odstavec 2: »Každý má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat,
rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně
nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.«
My máme výborné zákony a ústavu. Je v nich zaručena náboženská svoboda a její
omezování je trestné. Je v ní však také zaručena rovnost lidi. V článku 20, odstavec 1 ústavy se praví: »Všichni občané mají rovná práva a rovné povinnosti.« A v odstavci 4: »Společnost pracujících zajišťuje rovnoprávnost občanů vytvářením stejných možností a stejných příležitostí ve všech oborech života společnosti.«
Mám toto právo nebo nemám? Jestliže je mám, pak nemám co dělat na lavici obžalovaných. Jestliže je nemám, pak tu také nemám co dělat, protože nejdříve by museli nově
zvolení poslanci požádat Federální shromáždění a presidenta republiky o změnu ústavy, o
vypuštění, zrušení či změnu článku 20.
Při domovních prohlídkách byla u mne zajištěna ryze náboženská literatura. Za celý
měsíc loňského vyšetřování, ani v obžalobě, ani při závěrečné řeči paní prokurátorky, nebylo ani jedinou větou, ani jediným slovem dokázáno, že jde o závadnou literaturu. Je-li
něco závadné, musí to někomu škodit. Jestli někomu náboženské knihy vadí, nťje nečte.
Nikdo je nikomu nevnucoval.
Tvrzení obžaloby o závadnosti této literatury je pouze všeobecné, povrchní a ničím
nedoložené. Podívejme se proto stručně - už to udělali někteří přede mnou - o čem náboženská literatura píše: a) především o Bohu a o víře; b) o smyslu života, který jen v
opravdové lásce s druhými může být šťastný a radostný; c) o poctivosti života; <í) o úctě k
životu od početí až do smrti; e) o tom, že křesťané mají být těmi nejdůlcžitějšlmi tvůrci
míru - a snad jimi také jsou - poněvadž: 1. vědí, že konflikty mezi národy nebo skupinnmi
lidí vznikají už tam, kde se dva lidé nepohodnou a nedokážou si odpustit; 2. jsou proti
zabíjení dětí ještě před narozením. A těchto obětí je mnohem víc než obětí válek. To je
opravdu hrozné. Všem známá Matka Tereza kdysi, vlastně mnohokrát řekla: »Člověk, který je schopný zabíjet nenarozené děti, je schopný i násilí ve válkách.« To spolu úzce souvisí. Mně o této ženě byla zajištěna publikace, místo abychom se před ní sklonili. Taková
kniha by se měla dát zdravotním sestrám, studentům sociálně právních škol. Nemusela by
to být povinná četba a všichni by ji se zájmem přečetli.
U nás vycházejí ročně v desetitisícových nákladech stovky titulů a promítají se stovky
filmů v kinech a televizi, které popisují a představují rozvrat rodiny, opuštěné děti, neštěstí
člověka, násilí, a to převážně bez jakýchkoli nosných východisek z těchto těžkých a krizových situací života.
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V porovnání s tím nejenže náboženská literatura není závadná, ale je prospěšná,
potřebná a nutná. Bez ní je tu jakási díra, vakuum, něco ve společnosti chybí.
V § 3, odst. 2 tr. z. stojí: »Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný,
není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.«
Protože nebezpečnost mého počínání není ani nepatrná, žádám o zrušení obžaloby a
vrácení všech věcí.
Mícha/ Holeček: Mám částečnou nevýhodu, že hovořím jako poslední, a mnoho z toho,
co jsem chtél soudu řící, bylo již řečeno. Nebudu se zabývat právním rozborem, všichni
obhájci i můj vlastní obhájce už prokázali netrestnost rozmnožování či rozšiřování literatury; chtěl bych se zde teď zabývat věcmi obecnými ohledně celé této záležitosti i těmi
aspekty, jež se mne osobně dotkly, neboť jsem zde jako obžalovaný.
Na svém pracovišti se setkávám ve valné většině s lidmi nábožensky indiferentními,
ani ne ateisty - ateísmus předpokládá určitý aktivní přístup k náboženství - setkávám se s
prostým nezájmem o náboženství. Když mě loni v dubnu zadržela Státní bezpečnost a odvezla takovou rychlostí, že jsem si ani nestačil dopít kávu, a po čtyřech dnech jsem byl
propuštěn jako obviněný, domnívali se všichni tito lidé a i mne se v tom směru dotazovali, že jsem byl »zavřen« za rozkrádání (opravuješ dům a ledy jsi něco ukradl apod.) nebo
nějakou obdobnou kriminalitu. Když jsem jim však vysvětlil, že jsem stíhán za to, že ve
své knihovně mám větší množství strojopisné či cyklostylované literatury a že jsem k tomu jcšté vzal do úschovy rozmnožovací stroje, psací stroj a další věci, jak jsou uvedeny v
protokolu, u všech těchto lidí - a jsou mezi nimi i komunisté - byl reakcí údiv nad tím, že
se podobné věci mohou vůbec trestně stíhat. »Ve své knihovně přece můžeš mít jakoukoliv literaturu, do toho nikomu nic není«; to byly formulace reakcí na to, když jsem těm,
kteří se tázali, vysvětlil, oč v mém případu jde.
A zde bych se chtěl zastavit a rozvést poznatek, který z toho vyplynul. Většina lidí podobný rozhovor nakonec ukončila slovy typu: »Máte to vy katolíci dneska špatné«, a to
jen proto, že jste katolíci. Je vidět, že v široké veřejnosti je povědomí, že věřící (katolíci)
nepožívají plná práva, ftíkají-li to katolíci, je to možno označit za jakési »bolestinstvi«, ale
toto jsou názory lidí do náboženského života nezapojených, a tedy nepostrádají určité
objektivity.
Já se skutečné domnívám, že ve své knihovně mohu míl jakoukoli literaturu, i vyložené protistátně zaměřenou - tu jsem ve své knihovně neměl - bez toho, aby to bylo možno
trestné stíhal. Hovoří-li tedy paní prokurátorka o »církevně-polilickém charakteru zadržené litcrnlury« a u Informací o církvi dokonce o »vyhraněném zaměření proti socialistickému
zřízení«, jo nutno takovélo vážné nařčení dokázat nejen pouhým tvrzením, ale důkazem.
V případě Informaci o církvi nechť si paní prokurátorka vezme jedno číslo a rozborem
článku po článku nechť ukáže, v čem spočívá »protispolečenské zaměření« této literatury.
Takovouto literaturou není ani stať Václava Havla Moc bezmocných, neboť tato stať si neklade za cíl změnu politického uspořádání naší společnosti, ale ozdravení poměrů v naší
společnosti (tato práce byla zabavena u jiného z obžalovaných), není jí ani Prohlášeni
Charty 77, jež bylo u mne zjištěno, neboť tato občanská iniciativa skupiny lidí by si spíše
zasloužilu diskusi než zabavování jejich dokumentů a likvidaci ve stoupě. A tituly jako
Bioetika, Malé církevní dějiny a další, jež byly zajišťovány, zajímají už jen věřící či spíše
určitou část, která má zájem o hlubší prohlubování svých náboženských znalostí. Určitě
ani neziOímtyí svým obsahem příslušníky StB - jak mi i sám řekl major Ackermann - neboť takovíto lidé nutil k náboženství spíše záporný vztah a tyto a podobné tituly už rozhodně nejsou politicky zaměřené. A je-li ve výčtu církevně-politické literatury uvedena i práce
mezinárodně uznávaného spisovatele Karla Čapka, navíc asi 60 let stará, snad z roku 1924,
stať Proč nejsem komunistou, co k tomu dodat více?
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Je škoda, že orgány Státní bezpečnosti a prokuratury stíhají věnci za to, že si sami vydávají literaturu, když ji nemohou vydat v Ústředním církevním nakladatelství. Tato literatura by určitě společnosti neuškodila. Příklad? Jedním titulem, který jsem převzal do
úschovy, bylo i několik stránek z rozpracovaného díla o životě a smrti německého katolického kněze P. Delpa, jenž byl za účast v odboji popraven nacisty v roce 1945. Takovouto literaturu hodnotí prokuratura jako společensky nebezpečnou? Pamatuji se, jak se mi
velice líbilo v 16 letech, když jsem četl dílo a vzpomínky na komunistického spisovatele
Vančuru, jenž byl též za odboj popraven. Oba tito maji jedno společné, ve svém přesvědčení a jednání šli až do krajnosti tak, aby zůstali věrni svému svědomí a přesvědčení.
Je škoda, že kniha o katolickém knězi P. Delpovi nemohla vyjít, mohla by svým mravním
imperativem inspirovat lidi k poctivému jednání tak, jako jiného inspiruje poctivé jednání
Vančurovo či jiných komunistů, kteří za své přesvědčeni šli až do krajnosti.
V obžalobě mne rovněž zaujala formulace paní prokurátorky o »scestném výkladu náboženské svobody«. Tato formulace by si spíše zasluhovala teoretický rozbor než trestní
stíhání lidí, kteří se v žití své víry řídili svým svědomím - podobně jako se v žití svého
přesvědčení svým svědomím řídili P. Delp a V. Vančura - a sám za sebe mohu s čistým
svědomím říci, že svoji víru praktikuji způsobem, který vůbec není v rozporu se zákonem,
naopak má právní ochranu, kterou mu dávají jak ústava, tak i vyhláška 120/76 Sb. A přijde
mi velice podivné, má-li o šíři mé svobody vyznání rozhodovat Státní bezpečnost nebo
prokuratura.
Paní prokurátorka, když hovořila o tzv. »konspirativním charakteru činnosti obžalovaných«, použila formulace, že obžalovaní věděli, že »je zde něco nedovoleného, co není v
souladu se zákony«. Já bych těchto slov použil, i když budu nucen je trochu poupravit. Je
zde skutečně něco ne nedovoleného, ale nezdravého ve vztahu mezi církví a státem, co
není v souladu se zákony. Pro mne osobně se vztah státu a církve odrazil v akci Státní bezpečnosti proti mně s následným stíháním. Určitým odrazem je i tento proces, kde jsou
za náboženskou aktivitu stíháni věřící lidé. A je jen ke škodě společnosti, že se o špatném
vztahu mezi církví a státem u nás velmi hovoří i v zahraničí. Podotýkám, není to naší vinou, věřící chtějí žít v klidu svou víru, zdokonalovat se v jejím poznávání, vyučovat ve své
víře své děti - a toto právo mi snad nikdo nechce upírat.
Tento senát má teď šanci přetnout bludný kruh stíhání věřících a jejich souzení, takovýto soud s věřícími není žel první, a započít tak dobu dobrého vztahu mezi církví n státem tím, že zbaví obžaloby mne i ostatní a vrátí knihy, jež byly zajištěny, do knihoven a ne
do stoupy. Věřím, že senát odpovědně zváží všechny aspekty, které se k tomuto procesu
váží, ať jde o aspekty morální, osobní nebo i politické.
To je vše, co jsem Vám chtěl říci.
Po poradě senátu vyhlásil předseda rozsudek: Dr Fučík a K. Kuželová byli uznáni vinnými porušením § 178 tr. z. a byl jim vyměřen podmínečný trest odnětí svobody na 8
měsíců se zkušebním obdobím 2 let. A. Rázek se provinil proti devizovému hospodářství
a přípravou maření dozoru. Byl mu vyměřen podmíněný trest odnětí svobody na 6 měsíců
s lhůtou na 1 rok. Ing. Dvořák a M. Holeček byli v plném rozsahu zproštěni obžaloby.
Ve věci zajištěné literatury a dalších položek se bude konat zvláštní zasedání. Předběžné
odůvodnění rozsudku: Jednáním soudu byla žaloba skutkově potvrzena. Otázka je pouze
v různé interpretaci »duchovenské činnosti«. Soud dospěl k tomu, že činnost, kterou prováděli obžalovaní, je duchovenská, obžalovaní k ní nebyli pověřeni, jde o činnost nelegální ve smyslu zákona 2 1 8 / 4 9 Sb. Ing. V. Dvořák byl zproštěn viny pro malé množství
rozmnožované a rozšiřované literatury podle § 226 tr. zákona, písm. b. M. Holeček je
zproštěn, neboí nebylo dokázáno ani množení, ani rozšiřování. Jen některé věci přechovával, což není trestné.
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Proti rozsudku se hned odvolala prokurátorka ohledně obou zproštěných a K. Kuželová a A. Rázek. Jednání skončilo v 16.30.
Celkový dojem účastníků byl nečekané kladný. Když se odhlédne od věcné absurdity
obžaloby, řízení probíhalo korektně. Obvinění i obhájci mohli uvádět i skutečnosti, které
ukazovaly slabiny právního řádu a nepřímo odhalovaly mimoprávní momenty stíhání
věřících za náboženskou aktivitu. Je to příznak nového postoje státu k náboženskému životu u nás? To ukáže očekávané odvolací řízení a policejní a administrativní praxe. V každém případě bylo povzbuzující, že obžalovaní hájili v první řadě práva Božího lidu více
než sebe. Stále více bylo znát, že před soudem nestojí zločinci, ale lidé, jakých by si měla
každá společnost vážit.

AUGUSTIN NAVRÁTIL ( L u t o p e c n y )

(*)

ODVOLÁNÍ KE KRAJSKÉMU SOUDU V BRNÉ

Augustin Navrátil, Lutopecny č. 14, p. 768 31 Zlobice, okres Kroměříž, t.č. Psychiatrická
léčebna v Kroměříži, uzavřené oddělení 17 B, primář MUDr Fr. Blaťák
Krajský soud v Brně, prostřednictvím
Okresního soudu v Kroměříži

Kroměříž, 4. května 1986

Víc: Stížnost - odůvodnění
Stěžuji si na usnesení okresního soudu v Kroměříži ze dne 21. dubna 1986 č.j. nt 124/
86, kterým se ukládá mé ochranné léčení psychiatrické ústavní.
Přímí důvody
1. Pro neplatnost posudku, který neměl náležitosti, to je vlastnoruční podpisy
soudních znalců z oboru psychiatrie.
2. Pro neplatnost posudku jako ústavního posudku při účasti jen jednoho znalce u
soudního jednání, který potvrzoval věrohodnost posudku, který sám nepodepsal, posudku
s nečitelným podpisem neznámé osoby, neznámé kvalifikace a funkce.
3. Pro vážné nedostatky posudku soudních znalců odborného rázu, takže ho oprávněně možno nazvat primitivně diletantským.
4. Pro nepravdivě uvedené skutečnosti o mé pověsti z mého bydliště, které byly také
jedním z důvodů, který měl vliv na odůvodnění usnesení soudu.
5. Pro vážné podezření, že o obsahu usnesení bylo již předem rozhodnuto.
6. Pro zamlčeni důležitého výroku soudní znalkyně, který může mít vliv na rozhodování soudu.
Nepřímé důvody
1. Pro obstrukce ze strany soudních a jiných orgánů, kteří se snažili znemožnit veřejnost zasedání, což jenom potvrzuje celkový dojem o nezákonnosti celého procesu.
(*) Vychází bez vědomi autora. O případu jsme naposledy referovali ve Studie 107, V/1986,
kdo jsou i dulší odkazy.
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2. Pro mé nezákonné násilné držení bez mého souhlasu na uzavřeném odděleni PL v
Kroměříži.
Přímé důvody
ad 1: Podle ustanovení § 116, odst. 1 tr. řádu k vyšetření duševního stavu obviněného
je třeba vždy přizvat dva znalce z oboru psychiatrie. Jako nezbytné náležitosti posudku
těchto soudních znalců musí být i jejich vlastnoruční podpisy, a to proto, že oni obviněného vyšetřovali a jen oni také správnost posudku mohou potvrdit i před soudem.
Přibrání dvou soudních znalců z oboru psychiatrie je třeba i v případě, kdy se použije
odst. 2 § 116 tr. řádu o pozorováni obviněného ve zdravotnickém ústavu nebo ve
zvláštním oddělení nápravného zařízeni, což je můj případ.
I v tomto případě jako nezbytné náležitosti posudku musí být vlastnoruční podpisy
soudních znalců. Protože soudní znalci, kteří mne vyšetřovali, posudek nepodepsali a k
obhajobě posudku se dostavil jen jeden soudní znalec, nelze tento posudek uznat jako
platný posudek.
ad 2: Protože žádný soudní znalec tento posudek s tímto obsahem nechtěl podepsat,
byl tento posudek prohlášen za ústavní posudek s tím, že jsem po dobu jedné hodiny byl
představen několika pracovníkům PL v Praze-Bohnicích, kteří mi i položili několik dotazů.
Tento tzv. ústavní znalecký posudek s jedním nečitelným podpisem nějaké neznámé osoby, neznámé kvalifikace a funkce má být hlavním důkazem pro uložení mého ochranného
léčení psychiatrického ústavní formou.
Na posudku to vypadá takto. To prý je vlastnoruční podpis ředitele PL v Praze-Bohnicích. Psacím strojem je napsáno:
V Praze dne 1 8 . 2 . 1 9 8 6

MUDr Otakar Boháč, ředitel léčebny
v zastoupení: podpis nečitelný

Právní hodnotu však mohou mít jen výsledky psychiatrického šetřeni s podpisy
soudních znalců MUDr Věry Kodešové a MUDr LucTka Görtlera, protože jen ti provedli
více mých vyšetření. Proto jen jedno, a to jednohodinové »vyšetřeni« mého stavu bez prostudování spisového materiálu, i když uskutečněné několika psychiatry, ale bez jejich evidované účasti na listině přítomných a bez jejich podpisů, nemůže mít žádnou právní hodnotu.
Je také třeba vzít na vědomí, že toto navrhované ochranné ústavní psychiatrické
léčení se bude odbývat na uzavřeném oddělení PL a svou podstatou se přibližuje vězení.
Mimo to léky, které mi budou při léčení ordinovány, mají též vedlejší negativní účinky
různého zaměření.
Skutečnost je taková, že posudek je nepravdivý, primitivně diletantský, a proto se ani
nenašel žádný soudní znalec, ani žádný jiný kvalifikovaný čestný psychiatr, který' by pod
své čitelné jméno dal i svůj vlastnoruční podpis.
A našla se jen jedna soudní ztialkyně MUDr Věra Kodešová, a to pracovnice vězníce
Ministerstva spravedlnosti mně neznámé hodnosti, která jediná potvrdila u soudu hodnověrnost anonymního posudku, který sama
nepodepsala.
ad 3: Nebudu se komplexně zabývat odbornou stránkou posudku, musím se však
zmínit o odpovědích soudních znalců č. 4 a č. 5 posudku vyžádaných si vyšetřujícími orgány a okolnostmi s odpověďmi souvisejícími, protože tyto odpovědi přímo sjednáním soudu souvisely.
V odpovědi č. 4 je uvedeno: »Pobyt obviněného na svobodě je z psychiatrického hlediska
společensky nebezpečný« a v odpovědi č. 5 je uvedeno: »Vzhledem k tomu, že obviněný trpí
vážnou duševní chorobou a jeho pobyt na svobodě je společensky nebezpečný, vznikají z našeho hlediska podmínky k uložení ochranného psychiatrického léčení ústavní formou.«
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K odpovědí č. 4 posudku bych měl tuto připomínku: Z judikatury 58/68 vyplývá, že
jen ojedinělé jednání nepříčetného pachatele není zpravidla možně považovat za po- stačující podklad pro závěr o nebezpečnosti jeho pobytu na svobodě.
Jestliže takto smýšlejí orgány činné v trestném řízení, lim více by měli podobné stanovisko zastávat i soudní znalci z oboru psychiatrie.
A jaká je skutečnost. Naposledy jsem byl obviněn, a to s přítelem Pavlíčkem ze stejného činu pobuřování podle § 100 tr. zák. Bylo to asi před devíti lety. Šlo o rozšiřování petice
s náboženským obsahem. Můj přítel Pavlíček byl odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody nepodmíněné. U mne tehdy bylo podobně jako nyní zastaveno trestní stíhání podle
§ 172, písm. f tr.ř., protože jsem nebyl pro nepříčetnost trestně odpovědný. Pavlíček nastoupil trest, já jsem nastoupil ústavní psychiatrické léčení. Pavlíčkovi jsem ještě před nástupem jeho trestu napsal podnět ke stížnosti pro porušení zákona, který zaslal na GP
ČSR. GP ČSR podala stížnost pro porušení zákona na nejvyšší soud ČSR. Ten rozsudek
okresního i krajského soudu zrušil, Pavlíček byl předčasné z výkonu trestu propuštěn a tu
část trestu, kterou si již odpykal, dostal zaplacenou. Sobě jsem však pomoci nemohl. Zásluhou soudních znalců jsem byl nepříčetný. A teď za devět roků se situace opakuje. Zase
obvinění z trestného činu pobuřování. A psychiatři jsou zase tak »hodní«, že přes můj nesouhlas zase uvádéjí, že jsem nepříčetný. A nejen nepříčetný, ale také můj pobyt na svobodě je prý z psychiatrického hlediska společensky nebezpečný. A přestože více než osm
roků jsem nebyl z žádného trestného činu obviněn, neprávem uvádí v závěru svého posudku na str. 23: »Je tedy potřebné a nezbytné další ústavní psychiatrické léčení s ohledem na tu skutečnost, že jeho choroba má nyní intenzivnější příznaky než v minulosti.«
V odpovědi č. 5 posudku na str. 23 je uvedeno: »Při vyšetření je zřejmé, že se snaží disimulovat projevy své choroby. Snaží se např., aby doslova neřekl, že má pravdu - tento
termín nahrazuje slůvkem pochybnost nebo jinak opisuje ... odříkává definice bludu a
chce slovné prokázat, že tato definice se na něj nevztahuje.«
Co se dá docílit léčením paranoiků? Cituji odborníky psychiatry: »Resistence paranoikťi na psychoíarmaka je značná. Prevence je zatím nemožná, prognóza nepříznivá pro terapeutickou resistenci vůči atarakticky působícím ncuroleptikům« (Vencovský - Dobiáš,
Psychiatrie, 1976, str. 313). »Léčebné úspěchy jsou nevalné i při použití psychofarmak ...
Někteří se sami po zkušenostech s nechápajícím nebo nepřátelským okolím naučí bludy
disimulovat a přestávají jimi obtěžovat, takže je možno hovořit alespoň o tzv. sociální
úzdravě« (Dufek, Soudní psychiatrie, str. 107). »Při léčení paranoie si uvědomujeme svoji
bezmocnost ... Psychoterapií zaměřenou nejprve na získání důvěry můžeme najít individuální způsob, jak se k nemocnému přiblížit« (prof. MUDr Dobiáš CSc, Psychiatrie, 1984,
str. 275).
Co se tedy dá léčením paranoie podle odborníků psychiatrů docílit? Nanejvýš disimulace choroby. Dlslmulace bludů. A co zjistili soudní znalci, kteří mne vyšetřovali a pozorovali? Že se snažím disimulovat projevy své choroby. Že disimiluji své bludy.
Při tom mi žádný soudní znalec nechce říci, jaké konkrétní bludy se u mne vyskytují.
Nejen tito soudní znalci. 1 dřívější soudní znalci z PL v Kroměříži MUDr Ščudlík a MUDr
Žáčková, kteří mi dokonce řekli, že se nemám právo ani ptát, jaké bludy se u mne vyskytují.
Po tomto mém projevu znnlkyně dodává: »Ze samotného projevu obviněného je zřejmé, že je nekritický ke své chorobě, a proto ambulantní léčení by nesplnilo svůj úkol.«
ad 4: V usnesení jo uvedeno: »Obviněný je po pracovní stránce hodnocen jako dobrý
pracovník, v místě bydliště je jeho pověst narušena pro celkový způsob života a chování i
neshody se sestrou. Soud provedl dále důkaz obsahem spisu It 124/86 okresního soudu v
Kroměříži.«
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Abychom zjistili, jaká je pravda, je třeba konfrontovat obsah přiložených posudků se
skutečností. Budu citovat výňatek ze zprávy o mé pověsti podanou SNB Obv. odd. VB v
Kroměříži ze dne 22. listopadu 1985 č.j. VB - 3381/85: »Jmenovaný nepožívá v bydlišti
dobré pověsti. Rodina nábožensky založená až fanaticky. Odmítá se účastnit jakéhokoliv
veřejného dění. Odmítá chodit na volby. Je založen proti našemu socialistickému zřízeni.
Jedná se o osobu, kterou v obci doslova nemá nikdo v oblibě. Ke způsobu jeho hospodaření možno říci, že mléko od vlastních krav prodává a pak kupuje v obchodě mléko laciné. Jmenovaný se v bydlišti ani v zaměstnání s nikým nestýká. Udržuje jen nevyhnutelný
styk s občany. Pozdraví, řekne, co chce, a jde. Stále čte nějaké knihy a předpisy. V zaměstnání měl pokaždé na stole nějaké knihy a předpisy. Píše dopisy, že jsou zde pošlapávána
jeho lidská práva. Tyto dopisy posílal na OSN a Svobodnou Evropu. Jeden ze synů, který
pracuje na ČSD Hulín, se s otcem nestýká. Jedna z dcer je svobodnou matkou. Na zdejší
VB v Kroměříži nemá jmenovaný žádný záznam, ale celkově o jeho osobě není možné říci
nic, co by nasvědčovalo, že se jedná o občana s dobrou pověstí. Jmenovaný nemá dobré
vztahy ani mezi členy rodiny. Se sestrou se domáhá toho, aby byl této zakázán vstup do
domku v Lutopecnách.« Podepsán nadstrážmistr Sedláček Milan.
Jaká je skutečnost: Jsem dosud, a to dlouholetým jednatelem ZO českého svazu zahrádkářů v Lutopecnách. Mimo svoji funkci ještě obstarávám nejen pro členy zahrádkáře,
ale i pro všechny občany sadbu brambor, průmyslová hnojiva a další potřeby. Podílím se
na organizování zahrádkářských výstav a besed, pokud mi čas dovolil, i výstav okresních.
Byl jsem i dlouholetým jednatelem ZO chovatelů drobného zvířectva, i členem okresního
předsednictva. Za mého jednatelství se konaly v naši obci každý rok velké výstavy domácího zvířectva. Po jedno volební období jsem byl členem rady MNV v Lutopecnách. Část
období předsedou finanční a rozpočtové komise. Po celou dobu docházky mých dětí do
ZDŠ v Lutopecnách, to je nejméně 15 roků, jsem byl jednatelem SRPŠ v Lutopecnách.
Několik roků jsem byl i jednatelem MO ČSD v Lutopecnách, později předsedou. Je však
také pravda, že jsem byl z některých funkcí na příkaz nebo žádost ZV KSČ v Lutopecnách
odstraněn. Tak to bylo např. z funkce člena předsednictva OV svazu chovatelů a na žádost
OV KSČ jsem byl vyškrtnut ze seznamu členů MO ČSD v Lutopecnách.
Jak se s touto skutečnosti, to je s občanem, který je nejčastěji volen do funkce jednatele nebo předsedy, to je funkci s největši odpovědnosti a s největšitn stykem s členy, ale také
s projevy největši důvěry členů k němu, slučují údaje ze zprávy o mě pověsti? Že se odmítám
účastnit jakéhokoliv veřejného děni nebo že mne v obci doslova nikdo nemá v oblibě, nebo
že se v bydlišti ani zaměstnání s nikým nestýkám?
A to se v uvedené zprávě »zapomněli« zmínit o mé účasti na bezplatných brigádách ve
prospěch obce. Pokud byla mateřská školka v Lutopecnách, opravoval jsem tam okna,
nesčetných hodin jsem věnoval na zařizování hřiště pro školku, při jeho zřizování, oplocení, vlastní kovovou branku jsem tam z domu přinesl, organizoval jsem brigády z řad členů MO ČSD, jejichž jsem byl tehdy předsedou, za tím účelem. Pracoval jsem bezplatně
při rozšiřování vozovky v obci, při pořizování chodníků, při budování nové prodejny Jednoty, při budování nové budovy MNV a požární zbrojnice. Při zařizování parčíku před
před pohostinstvím s pomníkem padlých jsem tam ryl, zaléval květiny, ihned v začátku
jsem ho upravoval, vláčil několikrát svým kravským potahem. To jen příkladem. Na některých z těchto prací se podílela i má manželka a děti. Když bylo ve vážné situaci místní
JZD, tak na jejich výzvu jsem nechal práce se svou vlastní cukrovkou a šel jsem pomoci
sklízet cukrovku do JZD, i se svojí manželkou a dětmi, když o to tak žádali.
»Rodina nábožensky založená až fanaticky«: Jsme věřící křesťanská rodina, lak jsme
vychovali i své děti a plníme si, jak nejlépe dovedeme, své náboženské povinnosti. Nikomu své přesvědčení nevnucujeme. Ale svá práva také hájíme! Tak jakýpak fanatismus?
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»Odmítá chodit na volby«: Především jsem nevolil jen jednou. A volit není povinnost, ale právo občana. A měl jsem k tomu důvody. Jestliže při vyhlašování výsledků
voleb v obcí není ani uvedeno, kolik kdo dostal hlasů, tak nač chodit volit? Mimo to
při naších volbách nemám žádný výběr, mezí kým bych měl volit nebo mezi jakým programem.
»Jeden ze synů, který pracuje na ČSD Hulín, se s otcem nestýká«: Chce-Ii někdo pomluvit někoho či poškodit, žádné lži se neštítí. Jde o nejstaršího syna. Že to není pravda,
je samozřejmé. Mohu jen uvést, že si s ním rozumím zvláště v oblasti ovocnářské, proto
mu pozvolna přenechávám starost o ovocné stromy, protože v této oblasti, mimo oblasti
jiné, má odborné vědomostí a zajímá se o to. Mimoto mne i zde v psychiatrické léčebně
tak jako jiné děti navštěvuje. Připomínám ještě, že bydlí s námi ve společné domácnosti.
»Jedna z Jeho dcer je svobodnou matkou«: Za pár dní to pravda nebude. V příštím posudku bude asi uvedeno: Jedna z jeho dcer byla před provdáním svobodnou matkou.
Uvádění tohoto pravdivého údaje, který pan nadstrážmistr Sedláček považoval za nutné
zapsat, nebudu komentovat. Af si každý udělá svůj úsudek.
Když se jíž takovým způsobem věnovala pozornost našim dětem, uvedu podrobnější a
pravdivé údaje.
Máme devět détí. Devět chtěných dětí. Čtyři syny, pět dcer. Neměli jsme s nimi žádné
vážnéjší zdravotní, výchovné ani jiné problémy. Ve škole se učily výborně nebo velmi
dobře, o čemž svědčí skutečnost, že jeden z nich má vysokoškolské vzdělání, pět dětí má
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, jeden je vyučen jako elektrikář, jedna dcera
studuje ve třetím ročníku gymnasia, poslední je v prvním ročníku odborného učiliště
ČSD. S jejich vzděláním byly různé problémy, a to mohlo být i větší, ale za nynějších
okolností to bylo maximum. Snažili jsme se, aby dostaly vzdělání podle svých schopností,
s přihlédnutím k současným možnostem. Všechny naše děti také absolvovaly Lidovou
školu umění, hudební obor, a všechny umí hrát na různé hudební nástroje, většinou více
než na jeden. Cfčinkovaly také v dětských hudebních souborech. Jedna chtěla studovat
hudební konservatoř, ale nedostala se tam. Všechny naše děti také rády zpívají, a proto také všechny působily v dětských hudebních souborech, školních i jiných pěveckých sborech, ale i po ukončení školní docházky část z nich i nyní působí v amatérském pěveckém
sboru. Naučil jsem je též hrát šachy, což jsem považoval za vhodnou doplňující rekreační i
poučnou zábavu. Přestože to hrály dčti jen rekreačně, většinou doma, jedna dcera se stala
okresní přebornicí šachu v žákyních a dva synové hrají šach závodně. Všechny děti též
znqji nejen domácí práce, ale i polní a jiné práce různého zaměření. Snažili jsme seje vychovat co nejlépe, jak jen to bylo možné v našich skromných podmínkách, a věříme, že také budou platnými členy naší společnosti.
» 0 způsobu Jeho hospodařeni možno usuzovat z toho, že mléko od vlastních krav prodává a pak kupuje v obchodě mléko laciné«: Co k tomu údaji uvést? Zase, že se pozornost
soustřeďuje na věci nepodstatné a odvádí se pozornost od věcí důležitějších, zamlčují se
věci podstatné. Ze na minimální výměře orné půdy, a to z velké části před tím neplodné
půdy, kterou jsem zúrodnil vykácením keřů a vysbíráním a vyvezením kamení, dále sečením trávy po příkopech, cestách n svazích na dráze, držím po celý rok dvě krávy, kterými z včlší části obdělám své vlastní pole a ještě každým rokem vypomohu několika dalším
spoluobčanům v menším rozsahu některými potažními polními pracemi. Dále držím ročně dvě prasata, husy, slepice. Pro veřejné zásobení dodávám ročně průměrně 6.000 1 mléka, 400 kg masa, 200 q cukrovky a 30 q brambor. Při tom vlastní rodinu zásobíme v plném
rozsahu zeleninou, ovocem, brambory, mákem, vejci a částečně masem a mlékem. Mléko
z obchodu kupujeme pro naši domácnost v plném rozsahu, když jsou naše krávy březí, a
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proto se nedojí, pak pro psy, kočky a pak pro ty členy rodiny, kteři si přeji mléko méně
tučné. Je pak všeobecně známé, že např. výnosy cukrovky jsem dosud měl nejméně o 50%
vyšší než místní JZD.
»Stále čte nějaké knihy a předpisy. V zaměstnáni měl pokaždé na stole nějaké knihy a
předpisy«: Spoluobčané v obci by mi mohli potvrdit, že od nejskoršího začátku jara až do
začátku zimy mne mimo dobu strávenou v zaměstnáni vidí téměř dennodenně, jak se
ubírám s kosou, hráběmi a vidlemi nebo s motykou či plečkou nebo jiným hospodářským
nářadím, jak jdu séci trávu na krmení či na sušení nebo okopávat, plečkovat na poli. A každý druhý den, jak začne sezóna, mne vidí, jak vyjíždím s prázdným vozem taženým párem
krav z domu a jak nazpět jedu s plnou fůrou trávy jako krmeni pro ně. A v období sušeni
sena a otavy mne vidí mimoto jezdit s fůrami sena zase ve voze v žebří. Vzhledem k tomu,
že se i večer musí dobytek poklízet, pak k tomu čtení knih a předpisů moc času nezbývá
mimo pozdní večer. O něco lepší je to v zimním období. 1 když je samozřejmé, že čtu různé
knihy i předpisy. Odbírám též hodně časopisů. A čteme dost všichni členové rodiny. Že
však stále čtu? Má pan nadstrážmistr Sedláček u nás zabudovanou skrytou kameru, že to
tak všechno přesně ví? A od koho jiného by to mohl vědět, když se s nikým nestýkám a on
nás také nenavštěvuje?
A v tom zaměstnání tomu »pokaždé« nerozumím. Snad mě lam tajně jako duch nenavštěvuje? Ale částečně by ten »duch« měl pravdu. Máme ve službě celý šuplík knih a
předpisů, které musíme téměř doslova znát. Návěstní předpisy, dopravní předpisy, technické, přepravní, výňatek ze staničního řádu atd. A to je každý předpis samostatná kniha.
A těch staničních rozkazů, co nám chodí, rozkaz náčelníka stanice, náčelníka provozního
oddílu, rozbory nehod atd. A to všechno musíme prostudovat a také podepsat, že jsme to
četli. A chodíme do školy. Někdy za měsíc, někdy za dva a tam je to rozebíráno. Každé
dva roky jsem z těchto doplňujících či nových předpisů zkoušen. A to poměrně velmi přísně. Ale »pokaždé«? To snad ne! Dosti často? To ano. To se ten »duch« přehlédl. Nebo
skrytá kámera opakovala stále stejný záběr.
»Pise dopisy, že jsou zde pošlapávána jeho lidská práva. Tyto dopisy posílal na OSN a
Svobodnou Evropu«: Nevím, odkud pan nadstrážmistr Sedláček čerpá tylo informace.
Mohl by proto prozradit, jak se k těmto »zaručeným« informacím dostal, když listovní
tajemství je zaručeno článkem 31 Ústavy ČSSR.
»Jmenovaný nemá dobré vztahy ani mezi členy rodiny. Se sestrou se domáhá toho, aby
byl této zakázán vstup do domu v Lutopecnácli«: I tento údaj je zkreslený. Moje vlastní sestra denně dojíždí navštěvovat a opatrovat naši nemocnou maminku, která má samostatný
byt v našem domě. Vstup do našeho domu a návštěvu i opatrování naší maminky jsme jí
nikdy nezakazovali. Teprve po jejím velmi nevybíravém chování jsme byli spolu s manželkou nuceni požádat o upravení rozsahu jejích návštěv.
»Jmenovaný nepožívá v bydlišti dobré pověsti. Na zdejší VB v Kroměříži nemá žádný
záznam, ale celkově o jeho osobě není možno říci nic, co by nasvědčovalo, že se jedná o
občana s dobrou pověsti«: Aby k tomuto závěru pan nadstrážmistr Sedláček došel, zamlčel všechny mé kladné vlastnosti, i za cenu lží uvedl co nejvíce záporných vlastností, a
když při tom i hodně nadsadil, vyšel mu závěr, který je na začátku a na konci jeho zprávy o
pověsti uveden. Jménem svým i jménem své manželky a našich dětí mu za tu »objektivitu
a spravedlnost« děkuji. Jeho zpráva o mé pověsti jistě prospěje dobré cti, pověsti a vážnosti SNB jako orgánu naší socialistické státní moci jak u nás, tak i v zahraničí.
Podobnou tendenci jako zpráva o mé pověsti z VB v Kroměříži má posudek ze závodu
od náčelníka stanice ČSD v Kroměříži, Oldřicha Štěrby. Uvádí sice, že jsem průměrným
pracovníkem, že dobře vycházím se spoluzaměstnanci, konkrétní nepravdivé údaje neuvádí,
ale nepravdivě a nespravedlivě končí svůj posudek: »Celkem lze Augustina Navrátila hodnotit
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jako pracovníka a občana, který z výhod poskytovaných naší společností hodlá pro sebe a
svoji rodinu vytěžit co nejvíce, na druhé straně kromě průměrného výkonu služby nehodlá přispět ke společné práci.«
Že jsem členem brigády socialistické práce, nositelem stříbrného odznaku, neuvedl,
přestože to bylo jeho povinností, že jsem zúrodnil téměř neplodnou drážní půdu, o níž
jsem se jíž zmiňoval v příspěvku o svém hospodaření a ze které má užitek nejen moje rodina, ale i společnost, se zmínit mohl, nemusel se také zmiňovat, že jsem dobrovolné dělal i některé brigádnické práce v zaměstnání jako nátěr oken, dveří jak služební místnosti,
čekárny, tak i bytu v zastávce v Bezměrové. Celkem jsem to dělal za své služby dvakrát.
Nemusel se ani zmiňovat, že natření obrubníků na nástupišti, které bylo nařízeno dělat
jednou za rok, jsem vždy dělal třikrát do roka, což komentoval, že dobročinnosti se meze
nekladou. Nemusel i uvádět, že jsem vždy ochotné nastoupil do služby nebo jakkoliv jsem
vždy byl ochotný vyměnit službu, když to bylo z provozních i jiných důvodů potřebné.
Znovu však připomínám, že je krajně nespravedlivý a nepravdivý závěr jeho posudku, protože musí vědět, že volný čas otce rodiny s devíti dětmi je podstatně omezenější než otce
rodiny s jedním nebo dvěma dětmi nebo občana bezdětného.
Zcela odpovědné mohu prohlásit, že za našich rodinných poměrů jsem již více pro
společnost udělat nemohl. Nekouřím, nepiji alkoholické nápoje, téměř žádných zábav se
neúčastním. Mým celoživotním údělem byla jen práce, práce, práce. Práce pro rodinu, pro
společnost, pro církev. A tato práce byla i mou radostí. Podle údajů, které jsem již dříve
uvedl, jsem byl i nezištné všestranně společensky činný, aktivní. A byl bych i více. Ale mé
možnosti vzhledem k vícečetnosti naší rodiny byly a jsou omezené, proto zdůrazňuji znovu, že více již dělat nemohu. A znovu také zdůrazňuji, že oba posudky nutno považovat za
krajně nepravdivé a nespravedlivé.
Jaký »posudek«, jaké »pověsti« se těší a jak hodnotí svého otce nyní již většinou dospělé mé déll (opis dopisu, který zaslaly primářce MUDr Kodešové na zvláštní vězeňské
oddělení PL Praha-Bohníce):
Vážení, od začátku ledna je ve Vašem ošetřování náš tatínek, pan Augustin Navrátil,
narozený 22. prosince 1928. Chtěli bychom Vám říci za všechny sourozence, že si svého
tatínka velmi vážíme n že je pro nás, děti, stále velkým vzorem. Když jsme byly ještě malé,
často nás houpal, hrál si s námi a hlavné s námi zpíval. Učil nás poznávat dobro a mít soucit s trpícími. Je nám také vzorem v práci, vždyť vychovávat a sociálně zabezpečit rodinu s
devíti dětmi nebyla vůbec maličkost, když maminka nemohla být zaměstnaná. Tatínek je
velmi skromný člověk a také nás ke skromnosti vedl. Je zásadový, věřící, čestný člověk,
který by sc nesnížil k ničemu špatnému. Učil nás lásce a úctě ke všem lidem, učil nás lásce
ke knihám a vzdělání. Vždyť jeho knihovnou by se mohl chlubit leckterý vzdělaný člověk.
Myslíme, že kdyby měl tatínek v mládí možnost studovat, jistě by dnes byl člověkem s vysokoškolským vzděláním. Co nebylo dopřáno jemu, v celé míře dopřál nám, dětem. Chtěl,
nbychom dosáhly vzděláni podle svých možností a schopnosti a dělal pro to všechno. Chtěl,
abychom se staly užitečnými občany naší vlasti. Velmi si ho vážíme a máme ho rádi pro jeho
čestnost, pracovitost, skromnost, lásku k lidem i vlasti, pro jeho víru a pro jeho nekompromisní postoj ke zlu, lži a přetvářce. Vždy nás měl rád a jeho lásku a dobrotu jsme pociťovaly na
každém kroku. Prosíme, pokud je to možné, pozdravujte od nás našeho tatínka.
ad 5: Další doklad o tom, jak se v mém případě dodržuje zákonnost, že lež, podvod a
násilí má volné pole působnosti, svědčí i tento dopis z generální prokuratury ČSR.
Uvádím záhlaví a závěr tohoto dopisu:
Podélné razítko
Generální prokuratura ČSR
došlo 17. dubna 1986
Odbor dozoru v přípravném řízení trestním
11 1 - 1 GPt 2 5 7 / 8 5

456

V Praze dne 10. dubna 1986
Pan Augustin Navrátil
Psychiatrická léčebna odděleni 6 A Kroměříž
Tim pokládám vaši stížnost za vyřízenou s konstatováním, že dne 10. dubna 19S6
okresní soud v Kroměříži pod sp. :n. Nt I24/S6 rozhodl o Vaši ústavní psychiatrické léčbě.
Za správnost vyhotovení
podpis nečitelný

ředitel odboru
v zast. Dr Zbornik

Ptal jsem se předsedy senátu, nač tedy ta komedie, když podle GP ČSRjejiž o mě
ústavní léčbě rozhodnuto? A kdo je režisérem? Odpověď byla, že on o ničem neví ...
Pro mne a pro naši rodinu to však komedie není. Pro nás je to tragedie. Přes dva měsíce jsem byl ve vazbě v Brně-Bohunicich. Přes dva měsíce v nepředstavitelně tvrdých, téměř středověkých podmínkách »pozorování a vyšetřování« ve zvláštním vězeňském oddělení »psychiatrické léčebny« v Praze-Bohnicích, která je součásti pankrácké věznice, odkud jsem byl s narušeným fysickým i duševním zdravím ozbrojenou eskortou odvlečen na
uzavřené oddělení psychiatrické léčebny v Kroměříži, a to ještě před vydáním usnesení
soudu a bez jakéhokoliv jiného platného rozhodnutí jiného orgánu.
A manželka je sama doma na všechnu polní i jinou práci. Sama musela zasít cukrovku, sama ji plečkovat a další jiné práce na poli, v zahradě a v domácnosti. Přitom ještě ve
chlévě dvě krávy na poklizení a to vše při svém zaměstnání. Co jsme dřív dělali společně,
to musí nyní dělat sama. 1 v mém zaměstnáni jako bych byl odepsaný. Přestože doklady o
tom, že jsem ve stavu nemocných, jsou údajně z PL Kroměříž zasílány včas, zaměstnavatel výplatu nemocenských dávek zastavil bez udání důvodů, takže nejen za dobu vazby,
ale i za dobu mé pracovní neschopnosti z důvodu mé hospitalizace v PL v Kroměříži nemá má manželka žádný peněžní příjem. Byla mi odebrána a zlikvidována i má zaměstnanecká průkazka na volné jízdné, přestože jsem stále zaměstnancem ČSD Kroměříž, s kterým nebyl rozvázán pracovní poměr.
ad 6: Můj obhájce JUDr Bouček podal dotaz na soudní znalkyni MUDr Věru Kodcšovou, zda jsem nebezpečný pro okolí fyzickým napadáním nebo jiným podobným způsobem bych mohl vážně ohrožovat veřejný pořádek. Znalkynč odpověděla: »Není známo,
že by před tím někoho fyzicky napadl, ani se to nepředpokládá, že by tak učinil, protože u
něho jsou jiné projevy jeho duševní choroby.«
Tuto odpověď soudní znalkyně na samotnou otázku mého obhájce pokládám za velmi důležitou, a přesto nebyla v protokolu samostatně zaznamenána, i když je částečně, ale v
méně jasné formě uvedena v závěru zaprotokolovaného projevu znalkyně MUDr Kodešové.
Nepřímé důvody
ad J: Co předcházelo veřejnému zasedáni o návrhu OP v Kroměříži na uloženi mé
ochranně léčby.
Dne 25. března 1986 okresní prokurátor v Kroměříži JUDr Pavel Chmelík zaslal
okresnímu soudu v Kroměříži návrh, aby mi bylo uloženo ochranné léčení psychiatrické
ústavní formou, a to na základě znaleckého posudku z psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích.
Na základě tohoto oznámení jsem byl okresním soudem v Kroměříži předvolán k veřejnému zasedání o tomto návrhu OP v Kroměříži na 10. dubna 1986 ve 14.00 hodin do
místnosti č. 17 ve 2. poschodí okresního soudu v Kroměříži. Protože nebyla dodržena
lhůta pěti dní na oznámení zasedání před jeho konáním, bylo toto zasedání odročeno na
21. dubna 1986 ve 13.00 hodin ve stejné místnosti okresního soudu.

457

Na toto veřejné zasedání jsem se měl dostavit v doprovodu a pod dozorem ošetřovatele P L v Kroměříži, pana Ohlídala. Jíž před odchodem mi bylo jasné, že není něco v pořádku, protože místo stanoveného odchodu z oddělení ve 12.30 jsme vyšlí až ve 13.00 hodin,
tj. v době, kdy zasedání již mělo začínat. Před naším odchodem po dobu půl hodiny bylo
stálé telefonování ošetřovatele.
Po odchodu mí ošetřovatel sdělil, že se máme stavit u ředitele PL. Když jsme však
vešlí do ředitelny, místo ředitele tam byl předseda senátu JUDr Jindřich Urbánek, soudci
Miroslav Bureš a Josef Císař, prokurátor JUDr Vladimír Kubík i soudní znalkyně MUDr
Věra Kodešová a obhájce JUDr Bouček.
Bylo mí oznámeno, že veřejné zasedání se koná přímo v léčebně z důvodu, že v budově soudu není určená místnost volná. S tímto řešením jsem nesouhlasil z důvodu, že by
tím nebyla dodržena veřejnost zasedání. Mé odmítnutí bylo kategorické a odešel jsem z
místnosti. Nato jsem byl velmi trvdě a nemilosrdně obviňován zvláště přítomným ošetřovatelem ze svého prý nezodpovědného chování vůči manžel.ce, dětem, celé společnosti.
Ze své umíněnosti, bezohlednosti a tvrdohlavosti, z toho, že již jednou muselo být kvůli
mně zasedání soudu odročeno, protože jsem trval na dodržení lhůty.
Stejně nečekané a takřka neřešitelné problémy měla i má manželka, děti a přátelé,
kteří se tohoto veřejného zasedání chtěli zúčastnit. Dostavili se v určenou dobu k místnosti, kde se mělo toto veřejné zasedání konat, a když viděli, že jsem se nedostavil, informovali se u předsedy soudu, který jim sdělil, že se toto zasedání koná v léčebně v Kroměříži.
Bližší podrobnosti nesdělil. Je třeba ještě dodat, že místnost byla ve 13.15 hodin již volná.
Když tedy všichni čekající odešli do psychiatrické léčebny, byli doprovázejícím autem několikrát fotografováni a po vstupu na vrátnici jim »druhý vrátný«, který po dobu
soudu byl »posilou« normálnímu vrátnému, sdělil, že se zde žádné veřejné zasedání nekoná a ani se nikdy žádné nekonalo, odmítl je vpustit do areálu léčebny a odmítl jim dát k
disposici telefon na vrátnici k získání dalších informací. Na soudě zase byli informováni,
že je zcela běžné a velmi časté, že se veřejné zasedání odbývá v psychiatrické léčebně.
Takto občané, kteří se chtěli účastnit tohoto zasedání, neustále přecházeli od soudu k
léčebně i naopak a domlouvali se a handrkovali jak s »vrátným« v léčebně, tak i se zástupci
okresního soudu o povolení vstupu na veřejné zasedání. Teprve asi po půldruhé hodině,
když jsem na svém stanovisku trval a chtěl jsem odejít, potom byla připuštěna veřejnost
účastnit se tohoto zasedání.
Je nutno ještě poznamenat, že někteří z mých přátel byli na dobu konání tohoto veřejného zasedání pozváni k výslechu (např. Josef Adámek z Brna), některým byla zadána
práce tak (v zaměstnání), aby se tohoto veřejného zasedání nemohli účastnit.
Co k lomu dodat? Přispěje takové jednání soudních a jiných orgánů k vážnosti k této a
přidruženým institucím? Nevnucuje se za těchto okolností oprávněný pocit, že v této záležitostí něco není v pořádku, když se tolik úsilí věnuje na to, aby se veřejnost nemohla zasedání účastnit? Koho to poškodí? A komu na tom tak záleží?
ad 2: O mém nezákonném násilném drženi bez mého souhlasu na uzavřeném odděleni
17 B psychiatrické léčebny v Kroměříži.
V úterý dne 18. března 1986 jsem byl proti své vůli ozbrojenou eskortou násilně odvlečen do PL v Kroměříži a umístěn na uzavřeném oddělení 17 B, kde je primářem
MUDr F. Blaťrik, který ještě před několika měsíci byl ředitelem PL v Kroměříži. Do psychiatrické léčebny jsem byl přyatý k nucenému léčení, přestože pro mou nucenou hospitalizaci nebo léčení nebyl daný žádným příslušným orgánem příkaz.
Připomínám, že usnesením krčského prokurátora v Brně jsem byl 18. března 1986
propuštěn z vazby s tím, že u okresního soudu v Kroměříži byl podán návrh na uložení
mého ústavního ochranného léčeni psychiatrického. Upozorňuji, že dosud není žádný
platný důvod pro mou nucenou hospitalizaci nebo léčení, a to z těchto důvodů:
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1) Výkon ochranného léčeni nařídí předseda senátu léčebnému ústavu, v něm: má být
ochranné léčeni vykonáno (§ 351, odst. 1 tr.ř.).
Protože žádný takový výkon ochranného léčeni ještě u mne nenabyl právní moci a v
té ani nebylo žádné takové řízeni zahájeno, není také ani žádný platný důvod k jeho provádění.
2) K převzetí do ústavní péče bez mého souhlasu nepřichází v úvahu ani podle f 23.
odst. 4 zákona č. 20 ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu. protože nejsem nebezpečný
ani sobě, ani svému okolí, ani vážně neohrožuji veřejný pořádek.
Že tyto důvody u mne neplatí, svědčí i Zpráva o mé pověsti, vypracovaná SNB obv.
odd. VB v Kroměříži dne 22. listopadu 1985, dodaná vyšetřujícím orgánům. I když je v ni
mnoho nepravdivého, přesto že bych byl nebezpečný sobě, svému okolí nebo vážně ohrožoval veřejný pořádek, tam uvedeno není. Stejně lak je v můj prospěch i posudek ze závodu datovaný 16. listopadu 1985 i vyjádření mé manželky a mých dětí, kteří mimoto také
vyjadřují svůj nesouhlas s mým zadržením a léčením v PL a žádají mé okamžité propuštění. Má stížnost s vyjádřením mě manželky a mých dětí spolu s jejich podpisy byla předána řediteli PL v Kroměříži MUDr Křístkovi. Neplatnost uvedených důvodů potvrdila i
soudní znalkyně MUDr Věra Kodešová na veřejném zasédání okresního soudu v Kroměříži dne 21. dubna 1986.
Uvedené dva důvody jsou jedině oficiální platné důvody pro nucené dodáni nemocného
do psychiatrického zařízeni. Domnívám se, že jsem spolehlivě prokázal, že tyto důvody u
mne neexistuji.
3) Mým nuceným zadržením a hospitalizováním 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, tím porušují tzv. havajskou deklaraci jednomyslně přijatou v roce 1978 na VI. kongresu Světové psychiatrické asociace a
podepsanou za československou psychiatrickou organizaci prof. MUDr Eugencm Vcncovským. V této deklaraci v bodě č. 5 je uvedeno: »Ani jedna procedura, ani jedna léčba
nemá být poskytnuta proti vůli pacienta. S výjimkou, že pacient není v stavu vyjádřit své
přání, či už pro svoje psychické onemocnění anebo pro neschopnost poznat svůj vlastní
zájem anebo když z toho jistého důvodu je značně nebezpečný pro sebe nebo pro jiné.
V těchto případech může anebo má následoval nucená léčba, jen když jsou bezpodmínečně splněny předpoklady. Je to v souladu s nejlepšími zájmy pacienta a léčba netrvá delší čas, než je nevyhnutelné, dá se předpokládat dodatečný souhlas pacienta, a když je to
možné, je třeba ziskat souhlas od osoby, která je pacientovi blízká.«
A bod č. 6: »Když vyjmenované předpoklady nucené léčby pominuly, je třeba pacienta propustit, nesouhlasí-li dobrovolně s pokračováním v léčení. Nařízeni nucené hospitalizace nebo léčby jakož i její vykonáni se musí dít se souhlasem pro to určeného nezávislého
a neutrálního orgánu (soudu).« 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.)
4) Žádám, aby byly v mém případě dodržovány alespoň ty zásady, které platily již před
200 lety. Tehdy v roce 1790 byl v Praze vybudován samostatný Ústav pro duševně choré.
K přijetí do ústavu bylo zapotřebí pisemného potvrzeni, že předáni nemocného do ústavu
bylo provedeno s vědomím soudu (Psychiatrie, učebnice pro lékařské fakulty, 1984, str. 13).
Dosud jsem podál několik žádostí a stížností na různé orgány proti mému násilnému
držení v PL Kroměříž, některé podpořené mou manželkou nebo mými dětmi. Některé žádosti či stížnosti podaly i samostatně.
Sám jsem postupně učinil podání v této věci primáři MUDr Fr. Blalákovi, pod jehož
primariát náleží uzavřené oddělení 17 B, kde jsem umístěn, dále "řediteli PL v Kroměříži
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Liboru Křístkoví, odboru zdravotnictví ONV v Kroměříži, Výboru lidové kontroly ONV v
Kroměříží, okresní prokuratuře v Kroměříži, Ministerstvu zdravotnictví ČSR- Dosud jsem
dostal tří odpovědi. Z ministerstva zdravotnictví ČSR mi odepsal JUDr Zdislav Kliment,
hlavní kontrolor MZ ČSR, dopisem ze dne 14. dubna 1986, že mou stížnost postoupili z důvodů příslušnosti odboru zdravotnictví KNV Brno. Vedoucí kontrolor OÚNZ Kroměříž
ing. Lenka Véžníková odepsala: »Vzhledem k tomu, že předmět stížnosti přesahuje kompetenci vnitropodnikové kontroly OÚNZ Kroměříž, které náleží stížnosti vyřizovat, postupujeme ji k vyřízení okresní prokuratuře v Kroměříži.« Z odboru zdravotnictví ONV Kroměříž jsem obdržel od vedoucího odboru MUDr F. Rašky dopis ze dne 18. dubna 1986,
kde je uvedeno: »Na základě žádosti A. Navrátila o propuštění byl požádán odborný psychiatr o posouzení zdravotního stavu. Poněvadž současný zdravotní stav A. Navrátila
vyžaduje psychiatrické léčení, potvrdil odbor sociálních a zdravotních věcí ONV zadržení
v PL. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru zdravotnictví Jm KNV Brno podáním učiněným u zdejšího odboru. Odvolání nemá
odkladný účinek. Mimoto o přezkoumání tohoto opatření lze požádat kdykoliv okresní
soud v Kroměříži.«
Proti tomuto rozhodnutí jsem podal ihned odvolání KNV Brno a okresnímu soudu v
Kroměříži žádost o přezkoumání rozhodnutí. Na tytéž orgány podaly odvolání a žádost o
přezkoumání i má manželka a děti. V obou podáních jsem uvedl, že platným důvodem
pro mé násilné držení bez mého souhlasu v PL nemůže být jen sdělení, že můj zdravotní
slav vyžaduje psychiatrické léčení, a k tomu ještě od nějakého bezejmenného psychiatra.
Vždy musí být uvedeno, že jsem nebezpečný buď sobě nebo svému okolí, nebo že bych
vážné ohrožoval veřejný pořádek, což jsou jediné důvody podle zákona č. 2 0 / 1 9 6 6 Sb.,
které opravňují zadržení občana bez jeho souhlasu v psychiatrickém zařízení. Při tom nebyly uvedeny ani mé chorobné projevy, ani jaké z nich plyne nebezpečí, tím méně, zda
věc byla projednána s MNV v Lutopecnách, jak ukládají ustanovení zmíněného paragrafu.
Na toto mé odvolání a žádost o přezkoumání jsem dosud odpověď nedostal.
Posud jsou mi známé tři tzv. důvody, i když neplatné důvody pro mé násilné držení
bez mého souhlasu v PL Kroměříž.
1) Primář MUDr Fr. Blafák mi řekl, že PL v Kroměříži byla požádána o mé přijetí psychiatrem zdravotního střediska SNV v Brně MUDr Šollézcm na základě zákona o péči o
zdraví lidu. Tento důvod nemůže být platný, protože neuvedl vůbec žádné důvody, tím
méně platné důvody podle ustanovení zákona o péči o zdraví lidu.
2) Druhý důvod uvádí GP ČSR odbor dozoru v přípravném řízení trestném speciální
úsek sp. zn. II/l-l 6 Pt 2 5 7 / 8 5 ze dne 10. dubna 1986. Cituji: »Do PL Kroměříž jste byl
umístěn v souladu se zákonem. Umístění v PL bez Vašeho souhlasu bylo provedeno na
základě znaleckého posudku o duševním stavu v souladu s ustanovením § 23, odst. 4 zákona č. 2 0 / 1 9 6 6 Sb. o péči o zdraví lidu.« I v tomto případě platí, že nebyly dodrženy platn á v t a n f l v p r n n m t a t ř n f rtbř»>nM v Pt h p y jř»hn «niihlqqit .

j e p m í p v v i f nvprlí

A ni c n t i H n í

zn alky ně přítomná na veřejném zasedání nepotvrdila, že bych byl nebezpečný pro okolí
nebo že bych mohl vážně ohrožovat veřejný pořádek. Mimo to PL v Kroměříži žádný takový příkaz od krnjského prokurátora nemá.
3) O tomto tzv. důvodu pro mé násilné zadržení bez mého souhlasu, který je uveden
v dopise vedoucího odboru zdravotnictví ONV Kroměříž MUDr Fr. Rašky jsem se již
zmínil.
Domnívám se, že dosavadní mé bezdůvodné, nezákonné a násilné drženi na uzavřeném odděleni PL v Kroměříži možno považovat za zneužiti psychiatrie k nejhrubši diskriminaci nejen mé, ale i celé naši rodiny. Mají být trestem za mou náboženskou a společenskou angažovanost, zároveň mi meyi podstatně omezit mou aktivní a účinnou obhajobu proti návrhu na mě ústavní psychiatrické léčení, projednávané okresním soudem v
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Kroměříži a později krajským soudem v Brně. Současně má prakticky úplně znemožnit náš
rodinný život.
O tom svědčí tyto důvody:
1) Pro mou nepřítomnost doma nemohly být včas a kvalitně provedené jarní polní
práce na našem poli (setí obilí, cukrovky, sázení brambor a nyní již i kultivační pníce, plečkování, okopávání atd., také sečení trávy na krmení a zaopatření mých včelstev). Nebyla
mi ani povolena žádná dovolenka na ten účel.
2) Zadržení peněžitých dávek z nemocenského pojištěni za celou dobu mé pracovní
neschopnosti, po dobu mého nuceného pobytu v PL Kroměříž od 18. března 1986.
3) Zákaz vycházky společně s mou manželkou po areálu léčebny, přestože má
manželka je zdravotní sestrou zaměstnanou v této PL, jen na jiném odděleni, primariátě.
Neochota dát mi dovolenku i na tak vážnou rodinnou záležitost jako je svatba mé dcery,
která má být v nejbližších dnech.
4) Hlučné a neklidné prostředí kteréhokoliv oddělení PL kdekoliv velmi znesnadní
jakoukoliv intelektuální činnost, tím více psaní účinné obrany v mé záležitosti, při které je
zapotřebí klidu, soustředěnosti a dostatek právních a jiných odborných předpisů, zákonů a
pomůcek, kterých mám sice doma dostatek, ale zde mi mohou být k disposici až po těžkopádných, časově náročných opatřeních.
5) Pokus o censurováni mé korespondence a použití psychického nátlaku na mne.
Když jsem psal první dopis, který jsem předal návštěvě k odesláni, velmi se na mne osopila sestra Jiřina Hujíčková, co si to dovoluji, že musím napřed své dopisy dát ke kontrole lékaři. Stejně tak i vyčinila mé manželce, jestli nezná předpisy v této oblasti. Také staniční
sestra Žďárová, jejíž manžel je členem advokátní poradny v Kroměříži, zakazovala pacientovi, který chodil na nákup, že nesmí brát dopisy od pacientů a dávat je do schránky. Na
mne se až nepříčetně rozkřičela a zakazovala mi, abych nepsal dopis pacientu Juřinkovi,
který po mozkové příhodě nebyl si schopný dopisy samostatně psát a mne o napsání poprosil. Křičela na mne, co si to dovoluji, že chci být tím nejchytřejším a že chci poroučel
celému oddělení. Pacienti udiveně jejímu vystupování přihlíželi. Při vizitě jsem to oznámil
primáři Blaťákovi, kterému jsem připomněl, že taková censuraje porušením listovního tajemství zaručeným článkem 31 Ústavy ČSSR. Primář se od tohoto případu distancoval a
řekl, že on nic takového nenařídil. Skutečnost je však taková, že takový způsob odesílání
dopisů byl praktikován po celé léčebně.
O psychickém nátlaku ošetřovatele Ohlídala, abych se zúčastnil veřejného zasedání
bez přístupu veřejnosti, jsem se zmínil již dříve. Jinak si však na chování ošetřovatelů a sester na uzavřeném odděleni 17 B PL stěžovat nemohu, protože je přiměřeně slušné. Je
třeba však ještě připomenout, že jsem byl primářem Blaťákem důrazně napomenut, že
ohrožuji jeho postavení a postavení ostatních lékařů tím, že seznamuji pacienty s jejich
právním postavením a s předpisy, které se tím zabývají. Uvedl, že pacienti tyto předpisy
nemají znát.
6) Za těchto okolností kontakt s obhájcem a vůbec možnost právní porady spočívaly
dosud jen v tom, že jsem viděl svého obhájce jen těsně před zahájením řízen! v budově
okresního soudu.
7) Že mým násilným a nezákonným držením bez mého souhlasu též trpí celkový rodinný život netřeba připomínat, protože po více než čtyřech měsících odloučení od rodiny
ve vazbě jsou podmínky v uzavřeném oddělení PL lepší jen v tom směru, že mne manželka a ostatní rodinní příslušníci mohou navštívit.
Koho činím odpovědným za své nynější násilné drženi bez mého souhlasu v PL Kroměříž:
1) Primáře MUDr Fr. Blaťáka a ředitele PL v Kroměříži MUDr L. Křístka, protože
především oni jsou odpovědni za mé nynější přijetí do PL v Kroměříži a měli možnost i
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po mém přijetí v nejkratším termínu mne propustit, protože ti, co mne předali do PL, neuvedli žádné důvody pro mé přijetí, tím méně platné důvody. Sami pak věděli, že žádné
podmínky, které opravňují k mému přijetí do P L bez mého souhlasu u mne neexistují.
2) Psychiatra MUDr Šoltéze ze zdravotnického střediska SNV v Brně, který, i když
nekvalifikovaným způsobem, dal podnět k mému předání do PL Kroměříž.
3) Krajského prokurátora J U D r Pavla Indru, který stejně nekvalifikovaným způsobem dal také podnět k mému přijetí do PL Kroměříž.
4) Vedoucího odboru zdravotnictví ONV v Kroměříži MUDr F. Rašku, který svým úplné nekvalifikovaným a primitivním, ale především nezákonným rozhodnutím ze dne 14.
dubna 1986 legalizoval předešlé nezákonnosti a má hlavní vinu na lom, že již nejsem z PL
propuštěn.
5) Okresní soud v Kroměříži, který jíž v začátku mohl zasáhnout, ale především od
doby, kdy jsem ho já i má manželka požádali o přezkoumání rozhodnutí odboru zdravotnictví ONV Kroměříž, již mohl zařídit mé propuštění.
6) T o stejné platí i o odboru zdravotnictví KNV v Brně, kterému byla předána má stížnost adresovaná ministerstvu zdravotnictví ČSR v Praze i odvolání mé manželky a odvolání naších dětí proti rozhodnutí odboru zdravotnictví ONV Kroměříž.
7) Také ředitele odboru speciálního úseku dozoru v přípravném řízení trestním GP
ČSR v zast. Dr Zborníka, který nejenže uvádí nějaké bludy o příkazu krajského prokurátora, který nikdo neviděl, ale zároveň vystupuje v roli kouzelníka a jasnovidce, v kteréžto roli
předpovídá i výsledky budoucího soudního veřejného
zasedáni.
Za jakých podmínek Jsem byl vyšetřován a pozorován ve vězeňském odděleni psychiatrické léčebny v Praze 8 - Bohnicích, pavilon č. 17 (od 7. ledna do 11. března 1986):
Tento kříženec věznice s blázincem je samostatný pavilon PL Praha 8 - Bohnice. Je
vybaven celami podobnými jako ve věznici jen s nesrovnatelně horším vybavením. Bez
společenské místnosti a jídelny, jako je tomu v psychiatrických léčebnách. Cely jsou většinou obsazeny čtyřmi osobami. Rozměry mají asi 4,30m x 2,30m s jedním velkým oknem.
Jsou v nich 4 postele. Na cele není stůl ani žádné sedačky, ani splachovací záchod, tekoucí
voda, jako je to na celách, kde tráví obvinění svou vazbu. Žádný nesmí mít ani ručník, ani
mýdlo. Příbory nesmí mít u sebe na cele ani z umělé hmoty. Z psacích potřeb může mít
jen obyčejnou tužku a papír. Noční stolky nebo nějaké jiné skříně nejsou ani na stěně, jak
je obvyklé u obviněných ve vazbě. Osobní věci, potraviny a psací potřeby jsou proto většinou volně uložené pod postelí. Okna jsou ve velmi špatném stavu, z venkovní strany často
rozbitá. Není přes ně takřka nic vidět. Očistit je nám však nebylo dovoleno. Některá křídla
oken jsou přivázána provázkem, aby držela, zato mříže jsou pořádné, pevné, 3 cm silné a
každý don je chodí oklepávat, jestli dobře drží. V celách vězni-blázni tráví celý den, jen ráno a večer po jednotlivých celách pod dozorem se chodí mýt do koryta na konci chodby.
Hlídáni jsou dvojím způsobem. Uniformovanými příslušníky SNV s pendreky, podléhiylcími věznici na Pankráci, a ošetřovateli nebo ošetřovatelkami. Oddělení po stránce
psychiatrické vede primářka MUDr Věra Kodešová s dvěma ošetřujícími lékaři. Jsou zde
většinou muži. V jedné, někdy ve dvou celách jsou ženy.
Vzi\jcmná možnost styku mezi jednotlivými celami není možná ani při umývání, ani
při vycházce.
Jednou až třikrát denně v době, která je vyhlášená a není každý den stejná, je možno
použít záchodu, který je na konci chodby. Je to splachovací záchod s holou záchodovou
mísou bez horního rámu a přiklopu. Jinak se používá jako záchodu kýbl z umělé hmoty,
který je přikrytý lepenkou a je umístěný v rohu cely. Vynáší se ráno a večer v době, kdy se
jdeme mýt. V naši cclc to bylo polovina afc plný kýbl našich výkalů. V druhém rohu jsme
měli kyblík s pitnou vodou. Na naší cele jsme pitnou vodu jako takovou nemohli nikdy
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použít, protože tam byl vždy alespoň jeden pacient s takovými nekulturními a nehygienickými návyky (např. namáčel do vody kapesník), že to nešlo, každý jsme také měli jeden
i dva hrníčky z umělé hmoty.
Na vycházku jsme chodili asi 4 x týdně po 20 minutách v botách bez šňůrek a s pouty
na rukou.
Podle mého názoru nebyly v tzv. zvláštním vězeňském odděleni PL v Praze-Bohnicích
dodržovány tyto články Ústavy ČSSR a jiná občanská práva:
1) Právo na ochranu zdrávi (čl. 23 Ústavy): Ten je porušován tím, že jsou tam v jedné
cele umisťováni společně kuřáci s nekuřáky.
I já jsem byl jak v Praze 8 - Bohnicích, tak i před tím ve vazbě v Bmě-Bohunieicli umístěn společně s kuřáky, přestože jsem nekuřák, nikdy jsem nekouřil a vždy jsem byl na cigaretový kouř až přecitlivělý. Na mé zdraví měl pobyt ve vazbě na cele s kuřáky nedozírné
následky. Nejhorší byly první dny vazby v Brně, kde kuřáci kouřili nepřetržitě ve dne, v
noci, v téměř nevětrané přeplněné cele. Pro mne to byl takový šok, že jsem se ráno probral ležící u dveří, kde jsem omdlel. Když jsem na své potíže upozornil strážného, řekl, že
ho to nezajímá. To bylo v Brně. Byl jsem tehdy u mladého vězeňského lékaře, který mým
potížím věřil, změřil mi tlak, který jsem měl zvýšený, a telefonoval náčelníkovi věznice o
mém zdravotním stavu. Potom jsem byl k náčelníkovi věznice předveden, ten však mé
stížnosti odmítl a uvedl, že podle platných předpisů Ř W nekuřáky zvlášť umisťovat nemusí a ani nemůže, protože pro ně není místo. Proto jsem napsal stížnost na kn\jského
prokurátora v Brně, který mi dopisem z 21. prosince 1985 sp. zn. Kv 3 3 5 / 8 5 - 54 uvedl:
»Zásady pro rozmisťování obviněných do cel jsou stanoveny v §§ 19, 20 a 21 Ř W . Při
dodržení stanovených zásad nelze (zejména v případě stěžovatele, který je ve vazbě pro
§ 100 tr. zák.) ještě obviněné rozdělovat na kuřáky a nekuřáky.«
Společným pobytem na cele s kuřáky se mi začaly projevovat tyto potíže: bolesti hlavy, hučení v uších, zhoršení dýchání, píchání na prsou, ale i v zádech, páleni oči, podstatné zhoršení zraku (někdy jsem nemohl číst a psát víc než čtyři hodiny denně), závratě,
zvýšení tlaku, bolesti všech kloubů. Připadal jsem si jako nějaký hypochondr. A není se co
divit, vždyť je prokázáno, že pobyt jednu hodinu v zakouřené místnosti je totéž jako vykouření jedné cigarety. Proto se vůbec nelze divit reakci mého těla na skutečnost, že jsem
jako nekuřák najednou za den »vykouřil« 24 cigaret. A po celou dobu mého pobytu ve
vazbě jak v Brně, tak i v Praze v »PL« průměrně asi 10 cigaret denně.
Protože ani v »PL« v Praze-Bohnicích se poměry nezměnily a byl jsem zase umístěn v
cele společně s kuřáky, tak se mé potíže nezmírnily, ba naopak se mi zhoršily bolesti kloubů, zvláště na všech prstech obou ruk, což bylo možná způsobeno značným chladem, který se projevil tím, že cela, ve které jsem byl, byla v rohu budovy, takže byla více vystavena
nepříznivým zimním tepelným vlivům, dále v této místnosti špatně fungovalo ústřední topení a po dobu asi jednoho měsíce bylo jedno venkovní okenné křídlo s rozbitým sklem.
Zatímco na chodbě v zazděných teploměrech na vzdálenost 3 m od sebe se teplota neustále pohybovala od 27-30° C, i v kancelářích bylo příjemně teplo J a k jsem zjistil, když jsem
byl vyšetřován. Ale i ostatní cely byly asi přiměřeně teplé, v naší cele byla teplota odhadem asi 10°C, takže při celodenním pobývání v této cele, při celkové naší nečinnosti jsme
se drkotali zimou. Tuto skutečnost uznaly i ošetřovatelky, a proto nám přidaly jednu leplákovou bundu a jednu deku, do které jsme se ve dne balili, abychom tak netrpěli chladem. Mně však trvají tyto potíže revmatického rázu dosud, a to především bolestmi a
horší ohebností všech koubů horních končetin, tj. prstů, zápěstí, lokte i ramen.
Také hrubé byly závady v PL v Praze-Bohnicích i po hygienické stránce. Způsob stravování a sociální zařízení nemá obdoby v žádné věznici a v žádném psychiatrickém ústavu. Tak v psychiatrických ústavech na začátky tohoto století měli dubové lavice a dubové
stoly, které sloužily k podávání jídla a dalším společenským potřebám, a ne jako v PL v
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Bohnicích, kde se všechno jídlo podávalo a odbývalo na holé zemi. Také kýbl v rohu cely
určený jako záchod je anachronismem, který nemá ve vyspělých zemích obdoby. Přitom
tam nebylo možné dodržet ani ty nejzákladnéjši hygienické návyky člověka 20. století, totiž po použití tohoto »záchodu« si umýt a utřít ruce, protože umyvadlo, voda na mytí,
mýdlo a ručník byly věci na cele neznámé nebo přímo zakázané. Stejně tak nebyla žádná
možnost umýt si ruce před jídlem a po jídle. To všechno u kulturního národa na konci 20.
století.
Ještě připomínka ke stravování. Bylo nedostatek čerstvého ovoce. Dvakrát týdně po
jednom jablíčku je velmi málo. Domnívám se, že místo sladkých zákusků mělo být podáváno více čerstvého ovoce, jak je to i všeobecně uznávané. Toto ovoce však nebylo možno
si zakoupit ani pří pravidelném nákupu, který byl vždy jednou za dva týdny. Přitom však
místo ovoce a mléčných výrobků bylo možno zakoupit jen potraviny a věci, které z hlediska zdravotního jsou nejméně vhodné nebo přímo škodlivé. Jsou to cigarety a různé tabákové výrobky, čokoláda, cukrovinky, sýr žádný, ovoce žádné.
2) Právo na vzdělání (čl. 24 Ústavy) bylo téměř zcela ignorováno, protože např. knihy
půjčované zde na čtení neměly ani začáteční, ani poslední stránky. Značná část stránek
chyběla i uprostřed knihy. Ještě horší to bylo s denním tiskem a časopisy. Nebyly vůbec
žádné.
Za prvních deset dní jsem nedostal ke čtení žádný časopis, žádný denní tisk. Teprve
na mou naléhavou žádost a stížnost jsme měli od pondělí do pátku možnost si přečíst po
dobu půl až jedné hodiny deník Práci. Přitom žádné noviny, žádný časopis jsme si nesměli objednat ani nechat poslat z domu. Stejně jsme si nemohli nechat poslat z domu ani
žádnou knihu. Samozřejmě, že jsme neměli ani žádnou možnost poslechu rozhlasu nebo
shlédnutí televizních programů.
3) Právo na svobodu vyznáni (čl. 32 Ústavy) bylo porušováno tím, že pro mne jako
praktikujícího věřícího katolíka nebyla umožněna ani ta nejprostší a nejminimálnčjší práva: přečíst si nějakou náboženskou knihu nebo časopis. Bylo mi sděleno, že tyto knihy a
časopisy si nelze nechat z domu zaslat, také zaslaný růženec mi byl zabaven. Samozřejmě,
že není žádná možnost účastnit se mše svaté nebo si ji alespoň poslechnout z rozhlasu.
Stejně zcela nenormální a nevyhovující je uložení osobních potřeb pro pacienty. Dopisy, potraviny, úřední dokumenty, knihy, psací potřeby, to vše se povalovalo pod postelí
nebo jinde, přestože by bylo tak jednoduché pořídit poličky na stěně, které žádné místo
nezaberou a všude jinde ve vazbě jsou používané.
I psaní dopisů nebo jakékoliv jiné psaní v PL v Praze-Bohnicích bylo možné za zcela
neregulérních podmínek: posazením na postel, dát si podhlavník na kolena a psát bylo
možno jen obyčejnou tužkou.
Výše uvedený postoj k obviněným pacientům v PL Praha-Bohnice znamená i hrubé porušeni ustanoveni § 360, odst. 2 tr. řádu, ve kterém je uvedeno, že ve vazbě je obviněný podroben jen tím omezením, která jsou nutná k zabezpečeni úspěšného provedeni trestného
řízeni.
Při mém umístěni ve vězeňském odděleni PL Praha-Bohnice nebyla dodržena také tato
ustanoveni Rádu výkonu vazby (uvádím vždy jen výňatek z toho paragrafu, který nebyl
dodržen):
§ 22:1) Cely musl být vybaveny stoličkami, a to v počtu odpovídajícím počtu obviněných, stolkem, poličkou, umyvadlem, dále signalizačním (přivolávacím) zařízením a splachovacím záchodem.
2) Cely musl být dostatečně větrány a podle obecně platných norem vytápěny. Musí být
dostatečně osvětlovány, přičemž v době od večerky do budíčku se užívá tlumeného světla.
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§ 54: 1) Obviněnému se umožní jednou za 14 dnů nákup ovoce.
§ 55: 1) Obviněný smí nakupovat a číst denní tisk a časopisy vydávané v tuzemsku a
číst beletrii a odborné publikace.
§ 56: Obviněný smí mít u sebe časopisy.
§ 58: Ochrana práv obviněných.
3) Jestliže o to obviněný požádá, musí mu být umožněna rozmluva s náčelníkem věznice, prokurátorem vykonávajícím dozor nad výkonem vazby.
4) Obviněný si může též zajistit poskytováni právní pomoci advokátem.
Žádal jsem v PL Praha-Bohnice napřed ústně o umožněni rozmluvy s dozorovým prokurátorem, žádal jsem i písemně, avšak marně. K mé rozmluvě s nim nedošlo, ani žádná
odpověď nedošla.
Tyto připomínky k nedostatkům v PL Praha-Bohnice, jak jsem je já viděl, jsem předal
i primářce MUDr Věře Kodešové. Když jsem se ji ptal na její názor v té věci, odmítla mi
odpovědět. V posudku však mou aktivitu zhodnotila takto: »V průběhu hospitalizace na
zvláštním oddělení vystupuje jako rigidní, paranoidni, se spoustou požadavků, nekritický,
vystupuje jako pozorovatel a kritik, často něco píše.«
V jakém prostředí, s jakými lidmi jsem společně sdílel celu: Že byli všichni kuřáci,
jsem se již zmínil. Byl se mnou také jeden cikán. Měl za sebou již 20 roků vězení. Znásilnění mladistvé, píchnutí nožem do zad bratra, ohrožování vojáků samopalem n nějaké krádeže. Byl značně agresivní, zvláště když neměl co kouřit. Několikrát mi vyhrožoval zabitím. To, když jsem mu domlouval, aby pozdě večer nekouřil, a také, když se pokoušel o
sebevraždu, a já jsem to na něho ohlásil. A není to vůbec příjemný spánek, když mi řekl,
že mne zabije do rána, že si počká, až usnu. A ukázal mi i jak to udělá. A žc nebudu ani
první, ani poslední, s kým se takto vypořádá. Jinak byl negramotný. Číst ani psát neuměl.
Druhý byl také cikán, ten nejenže byl negramotný, ale ani nemluvil. Jen několik nesrozumitelných slov. Byl tlustý, měl velké, převislé břicho, které si neustále obnažoval, pohoupával s ním a popleskával s hlasitým cha, cha, cha. Nastrkoval je a požadoval, abychom i
my druzí je popleskávali. Tato procedura se střídala vždy až s půlhodinovým hlasitým, srdcervoucím pláčem a nářkem, kde, kudy chodil, byla zem pokropená jeho slzami. Třetí byl
malý schizofrenik. Byl stále aktivní. Buď zpíval, a to velmi falešně, slova jedné písně
míchal se slovy jiné písně. Totéž s melodiemi. Nebo cvičil nebo chodil po pokoji a slále
mluvil. Většinu svých myšlenek projevoval hlasité. Meditoval nějaké nesrozumitelné výrazy. Chodil třeba a neustále opakoval: ZL, VH, CZ, MN, OH, FK, červený fint utd. Také
»četl« knihy. Měl ji za hodinu jednu přečtenou. Přitom se neustále vyptával na smysl některých výrazů, zvláště pak cizích slov. Když jsem něco nevěděl nebo když už mne to omrzelo, tak mi vyčítal, že schválně nechci říci. Pokud tam byl jeden pacient, kterého respektoval a z kterého měl strach, protože fio občas usměrnil ručně, bylo dobře. Jakmile však
odešel, by) mnohem nebezpečnější a agresivnější, protože byl omezený s kouřením. Jeho
pozornost se proto obrátila proti mně jako nekuřákovi. Stále chtěl, abych mu koupil cigarety nebo mu dal na ně peníze. Když jsem lak neučinil, mstil se. Dělal mi, co mohl nejhoršího. Chodil okolo mne, u mne se zastavil, brkal, frkal, hekal, pouštěl »vůni«, obnažoval se přede mnou a prováděl různé procedury. Není to věc příjemná s takovými lidmi sdílet jednu místnost, kde se neustále stýkáme, dotýkáme a není kam utéci, kam se schoval.
A netrvá to jen jeden den. Nebyl jsem ovšem jenom s těmito třemi. Byl se mnou krátký
čas i jeden obviněný, kterého jsem si nesmírně vážil. A to ne proto, že to byl inženýr, kandidát věd, místopředseda jedné mezinárodní organizace. Byl to ušlechtilý, vzdělaný, čestný a úžasně pracovitý aktivní člověk. Byl ve vazbě již téměř tři roky. Byl do PL daný také
proto, aby si ulehčil od vazby. To si dal! Celou dobu svého pobytu nám prováděl úklid na
cele. Dobrovolně. Byl tam jednu dobu se mnou také jeden, co »znásilnil« vlastní manželku. Dostal 7 roků nepodmíněně. Pokusil se několikrát o sebevraždu.
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I s tím, s kterým jsem si téměř ve všem rozuměl, jsem se nemohl shodnout, jakmile
přišla řeč na kouření. Prakticky všichni kuřáci zastávají toto stanovisko: my máme právo
kouřit, ty máš právo nekouřit; my tě ke kouření nenutíme. A že jedna hodina strávená v
zakouřené místnosti znamená pro nekuřáka vykouření jedné cigarety? Tak ty vlastně zadarmo kouříš, za naše peníze. Nejlépe snad charakterizuje poměr kuřáků k nekuřákům
úryvek dopisu toho mladého schizofrenika. I když záhlaví dopisu jsem mu musel napsat, i
když jsme mu museli částečně obsah dopisu nadiktovat, aby prošel kontrolou, přesto dokázal do dopisu samostatně napsat: »Je to zde hrozné, je to strašné. Máme zde jednoho
nekuřáka. Nemá vůbec žádné cigarety! Vydržad"
Paní primářce Kodešové se to jistě nezdálo všechno tak hrozné. Ovšem, ona sama to
neprožívala. Ona nás jen jednou za týden viděla na velké vizitě ...
A v tomto prostředí jsem byl pozorován, vyšetřován ...
Na str. 23 posudku je uvedeno: »Jednak se necítí duševně nemocen a proti diagnóze
duševní choroby chce bojovat všemi prostředky ...Je nezvratně přesvědčen o svém duševním
zdraví a naopak považuje za duševně choré ty představitele institucí, kteří řádně nevyřizuji
Jeho stížnosti (tzn. nepotvrzují jeho domnělé pravdy).«
Tento výrok je úplné nepravdivý. Především jsem nejen v té době, ale ani nyní vůbec
netvrdil, že jsem nezvratně přesvědčen o svém duševním zdraví. Domnívám se a jsem i o
tom přesvědčen, že u mne nejde o chorobu paranoia kverulans. Nejen, že mé všeobecné
chování neodpovídá chování paranoika, které se má projevovat u paranoika. Např.: »Je
proto plný nedůvěry a podezíravosti vůči okolí, chová se ostražitě, upjaté, s rezervou, bez
možnosti navázat srdečné přátelské styky« (Vencovský - Dobiáš, Psychiatrie, str. 311).
Nejenže takové povahové vlastnosti nemám, ale ani žádný předešlý soudní znalec či
psycholog je neuváděl, ale ani v nynějším posudku soudních znalců nejsem takto charakterizován. Tak např. i na str. 21 nynějšího posudku je uvedeno: »... jinak klidný a společenský«, nebo na str. 23 posudku: »chová se klidně, společensky až do doby, kdy je dotazován na trestní společenskou problematiku«.
Nejvíce však o nesprávném stanovení diagnózy paranoie dosvědčují vyšetřeni psychologů. Zvláště pak psycholožky flroncové z PL Kroměříž a psychologů z PL Brno. Zvláště psycholožka Hroncová uváděla všechny mé povahové rysy a vlastnosti takové, že jsou v úplném protikladu s charakteristickým rysem duševní choroby paranoie.
Na tuto skutečnost jsem upozornil i soudní znalce, primářku Kodešovou a primáře
Görtlera, což jsem asi neměl dělat, protože mne pak odmítli dát vyšetřit přítomnou psycholožkou Dr Tůmovou, přestože všechny ostatní pacienty vyšetřovala a bylo to jistě
potřebné, ale i možné i u mne, když jsem tam byl na pozorování a vyšetření 9 týdnů.
Domnívám se, že duševní chorobou paranoia kverulans nejen netrpím, ale že jsem ji
ani v minulosti netrpěl.
Domnívám se však také, že nuceným pobytem v prostředí s kuřáky jak ve vazbě v Brně,
tak I nuceným pobytem v PL Pralia-Bohnice jsem si své tělesné i duševní zdraví poškodil, a
to nejen pro nepříznivě prostředí s kuřáky, ale i také pro stále napjatě, nejisté a konfliktní
prostředí a ostatní zdraví nepříznivé okolnosti, jak to i v posudku soudních znalců na str.
23 lito znalci přiznávají. Cituji: »Objevují se i neurotické příznaky, zadrhávání, nesoustředěnost, vegetativní projevy.«
Skutečnost je, že před nastoupením do vazby a do zvláštního vězeňského oddělení PL
Praha 8 - Bohnice jsem se cítil tělesně i duševně zdravý, avšak po těch více než čtyřech
měsících vazby a hospitalizace jsem odtud odešel nejen s pocitem, ale se skutečně narušeným zdravím tělesným i duševním.
Jc to především hypertenze a bolesti všech kloubů a jejich horší pohyblivost, a to především všech prstů obou ruk. Mám i horší a neklidnější spánek s pozdějším usínáním.
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Musím se velmi přemáhal, abych nereagoval nepřiměřeně na různé zvuky a hudbu často i
velmi vzdálenou a na většinu rušivých jevů v okolí. Jakákoliv tělesná i duševní práce mne
poměmě velmi brzy unavuje. Chvějí se mi občas ruce i víčka oči, pálí mne oči i teď, kdy
nejsem v zakouřeném prostředí, a po probuzeni mám často zhoršenou viditelnost. Těžko
se soustřeďuji jak při četbě, zvláště pak při sestavováni různých právních věci, které jsem
vždy lechce zpracoval, a všechno možné mne při tom ruší.
Podle mého názoru se domnívám, že je to neurastenie, která v mém případě nepotřebuje žádné léčení, ale po příchodu do našeho klidného domácího rodinného prostředí časem
všechny nebo většina potíží pomine.
»Považuje za duševně choré ty představitele instituci, kteří řádně nevyřizuji jeho stížnosti (Lzn. nepotvrzuji jeho domnělé pravdy)« (str. 23).
Jaká je skutečnost? Především r žádném dopise jsem nikdy neuvedl, žc považují někoho za duševně chorého. To je výmysl znalců, to je lež! Jde o dopis č. 3, ve kterém (velmi
stručně řečeno) jsem uváděl, jak po dobu čtyř let jsem marně žádal o vydání rozhodnuti
na dovoz tiskovin ze zahraničí. Za celou dobu čtyř let jsem nedocílil ani po urgencích a
stížnostech, aby toto rozhodnutí, ať kladné nebo záporné, bylo vydáno. Část korespondence jsem vedl s ing. Fexou z ministerstva zahraničního obchodu ČSSR. Ten mi jednou
odepsal, že se tato literatura v současné době nedováži, po druhé zase, že se na to nevztahuje zákon o správním řízení atd.... Já jsem ho pak vždy musel poučovat, že nemá pravdu,
přičemž jsem mu vždycky citoval příslušný právní předpis. Když ani to nepomohlo, tak
jsem nežádal nařízeni psychiatrického vyšetřeni atd., jak je uvedeno na str. 5 posudku, záda! jsem příslušné orgány, aby vážily, zda takoví vedoucí pracovnici ministerstva s takovým vzděláním a postavením, kteří takto nezodpovědně a nekvalifikovaně postupuji (ing.
Fexa z MFZO a pracovnici sekretariátu pra církevní záležitosti) by snad neměli být posláni
na psychiatrické a psychologické vyšetřeni, včetně ^jištění jejich IQ, zda netrpí nějakou
duševní chorobou nebo poruchou; v případě, že ne, pak že by snad bylo zapotřebí zavést u
nich přiměřeně disciplinární nebo jiné řízeni, protože v případě, že tito pracovnici budou v
budoucnu postupovat podobným způsobem, budou u občanů vzbuzovat domněnku, žc na
ústředních orgánech je zaměstnána značná část hlupáků, darebáků nebo obojích.
A co bylo vůbec předmětem mého trestního stiháni?
Podle usnesení o mém obvinění je to sepsání'a zaslání na státní orgány otevřených
dopisů č. 1 , 2 , 3, přičemž hlavní důraz se klade na dopis č. 2. Přestože tyto dopisy nemám
k dispozici, protože i jejich rukopisy mi byly zabaveny, přesto se pokusím alespoň stručně,
i když neúplně zmínil o jejich »nebezpečnosti« pro společnost a o »bludech«, které obsahují.
V otevřeném dopise č. 2 jsem projevil pochybnost, zda smrt ing. Coufala CSc. nastala
jeho sebevraždou. Při tom jsem mimo jiné uvedl skutečnosti, o nichžse vyšetřující orgány
při zdůvodňováni sebevraždy nezmínily. Především to byla skutečnost, že ing. Coufal mimo své povolání byl také současně knězem a členem náboženského řádu neoficiální římsko-katolické církve. Dále jsem žádal vysvětlení, z jakých důvodů byl delší dobu až do své
smrti vždy v nočních hodinách vyslýchán příslušníky StB, což mohlo být v nějaké souvislosti sjeho smrtí. Uvedl jsem pak všechny důvody, o nichž jsem se domníval, ze opravňují
k usuzování, že nešlo o sebevraždu. Cituji ještě závěr tohoto otevřeného dopisu č. 2: »Pokud z mého dosavadního líčení snad není jasný motiv k napsání tohoto otevřeného dopisu, tak ještě jednou zdůrazňuji, že zveřejněním svých pochybností o způsobech vyšetřování nebo kritiku některých negativních jevů pokládám za svoji povinnost jako nelhoslejný přístup k dané věci. Mým úmyslem proto je zjednání nápravy takovým způsobem, aby
všechny pochybnosti byly odstraněny.«
Jsem toho názoru, že jeho rodiče, přátelé i ostatní veřejnost maji právo znát plnou
pravdu o všech okolnostech přímo či nepřímo souvisejících s jeho smrtí.
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V tomto dopise jsem se ještě zmínil o záhadné smrti studenta Švandy, který byl nalezený na dné Macochy a který ještě den před tím byl plný optimismu a mluvil o svých
plánech do budoucnosti.
Zmínil jsem se tam také o násilném odebrání novorozeněte přímo z porodnice manželům Kořínkovým z Prostějova. Bylí to známí skautští pracovníci a pracovníci v mládežnickém hnutí, a přesto jim bylo novorozeně odebráno z porodnice do nezrušitelné
adopce, prý pro jejich neschopnost sami dítě vychovávat.
Obsahem otevřeného dopisu č. 1 byla petice s náboženským obsahem, která neobsahovala žádnou kritiku, nebyla ani svým obsahem nikde zveřejněna. Nebyla ani dána k dispozici pro podpisování. Byla jen postupně zaslána celkem asi čtyřiceti státním orgánům a
institucím i advokátním poradnám a jednotlivým advokátům s dotazem, zda její sepsání,
rozšiřování, podpisování a po jejím podepsání zaslání kardinálu Tomáškovi, případně příslušnému státnímu orgánu, je v souladu s našimi platnými právními předpisy. V tomto
dopise č. 1 je jen bez komentáře s politováním konstatováno, že všechny dotázané orgány,
instituce, poradny i jednotliví advokáti odpověděli, že nejsou oprávněni tento dotaz zodpovědět, někteří však odpověděli, že by to měli zodpovědět ti druzí ...
Obsahem otevřeného dopisu č. 3 s názvem »O nabývání, vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací« byla především má žádost o povolení dovozu tiskovin, tj. především o povolení dovozu náboženské literatury ze zahraničí, kterou jsem podal
na orgány ministerstva zahraničního obchodu ČSSR, a na tu skutečnost, že ani za čtyři roky orgány tohoto ministerstva přes značné množství urgencí a stížností žádné rozhodnutí,
ať již příznivé nebo zamítavé, nevydaly.
Jak již z názvu vyplývá, zabýval se tento dopis i dalšími aktuálními záležitostmi nabývání, vlastnění a rozšiřování náboženské literatury u nás. V tomto dopise jsem proto především tvrdě, ale oprávněné kritizoval tu skutečnost, že příslušné orgány za celou dobu
nejenže neuznaly za vhodné vydal žádané rozhodnutí, jak bylo jejich povinností podle
Správního řádu, ale odmítaly odpovědět i oprávněné podané dotazy týkající se nabývání,
vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací.
Nebyly mi dosud zodpovězeny tyto dotazy:
1. Jaké publikace mohu vlastnit a který závazný právní předpis o tom pojednává?
2. Kolik, jaké množství těchto publikací mohu vlastnit a který závazný právní předpis
o tom pojednává?
3. Které tiskoviny mohu půjčit jen úzce vymezenému okruhu svých příbuzných a
známých?
4. Co se myslí pod pojmem rozšiřování?
5. Co to jsou tiskoviny protistátního charakteru?
6. Mohu tyto tiskoviny protistátního charakteru vlastnit? Za jakých podmínek? Kde
se o tom pojednává?
7. Jak zjistím, že je tiskovina protistátního charakteru? Kdo podá závazný posudek?
8. Které technické prostředky mohu a které nesmím použit při psaní dopisů na úřady
a jinde nebo při jiném vyvíjení intelektuální činnosti a které právní předpisy to upravují?
9. Které publikace mohu dovézt ze zahraničí a kdo o tom rozhoduje?
10. Mohu vlastnit publikace, které není dovolené dovézt ze zahraničí nebo které není
dovoleno rozšiřovat a který právní předpis to upravuje?
Když mi nebyly tyto dotazy zodpovězeny dříve, dozvím se to alespoň nyní, anebo je mě
obvinění, uvrhnuti do vazby a pozorováni i vyšetřováni a další hospitalizace v PL Kroměříž
tou odpovědi?
Protože při rozhodování o uložení mého ochranného léčení vycházel soud mimo jiné
též zejména z dokumentu domovní prohlídky, jak je uvedeno v usnesení okresního soudu
v Kroměříži ze dne 21. dubna 1986, proto je také třeba, abych se zabýval touto problematikou.
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Na tuto domovní prohlídku jsem dosud marně čekal několik roků.
V otevřených dopisech č. 3, ale i č. 1 jsem podrobně dokumentoval, kolik úsilí jsem po
několik roků vynaloží], a to většinou marně, abych se od různých státních orgánů dozvěděl, jak se zachovat u nás v choulostivé oblasti nabývání, vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací, včetně vydávaných v zahraničí nebo samizdatově vydávaných doma, aby to bylo v souladu s našimi platnými a závaznými zákony a předpisy.
Místo toho ke mně přišla tedy domovní prohlídka.
Dne 11. listopadu 1985 v nočních hodinách byla na základě usneseni vyšetřovatele
StB v Brně nadporučíka Ivo Grima s telefonický™ souhlasem krčského prokurátora v
Brně nařízena domovní prohlídka v mém bytě, neboť bylo ujištěno, že jsem vyhotovil cyklostylovanou písemnost s názvem Otevřený dopis č. 2, jejíž obsah prý silně pobuřuje proti
státním orgánům ČSSR. Vzhledem k důvodnému podezřeni, že se v mém bytě naléziyí
věci mající přímou souvislost se spáchaným trestným činem, zejména pobuřující písemnosti, psací stroj, papíry na rozmnožování, cyklostylové blány aj. a tyto věci jsou důležité pro
trestní řízení, rozhodnuto jak shora uvedeno.
Toto jsem se však dozvěděl až při nahlížení do dopisu po více než čtyřech měsících
vazby. Se mnou se o domovní prohlídce nikdo nebavil, ani mne žádný příslušník StB neměl zájem poučit, jak bylo jejich povinností. Všichni měli zájem jednat jen s mojí manželkou, kterou současně odvezli z noční služby. Prohlídku provedli kapitán JUDr K. Veselý,
nadporučík Zd. Kožuch, nadstrážmistr Jar. Jasenčuk za přítomnosti Marie Jurtíkové,
předsedkyně MNV v Lutopecnách. Teprve na můj důrazný protest, když jsem žádal, aby
mi sdělili, co hledají, že jim to vydám, teprve potom mi řekli, že jim mám vydat cyklostyl,
kterým jsem uvedený dopis tiskl. Řekl jsem, že žádný cyklostyl nemám, že jsem všechno
tiskl na obyčejném rámečku (dřevěném) s válečkem, kteréžto věci jsem jim dobrovolně
vydal. Více po mně nežádali. Mne pak násilím odvlekli do vazby v Brně (když mi lstivě řekli, že jen na půl hodiny se mnou sepíší něco a vrátím se ihned domů).
Seznam části věci, které prý maji přímou souvislost s otevřeným dopisem č. 2, a proto
musely být zadrženy: Věci z dětského pokoje a přilehlých místností: rytmická mešní píseň
(fotogr.); strojopis Matko má (píseň); brožura Jan Pavel II.: Život po životě; Křížová cesta
každého člověka; Modlitba za mir; Otče náš; fotokopie písní Magniflkat, 4 ks; Ježíš žUe, 5
ks; Raketa, 4 ks; Rozsévač, 5 ks; Prosba, 3 ks; Kdyby nás Pán Bůh neměl rád, 4 ks; Jsem
všechno, co nemáš, 5 ks; Vejdi pod střechu, 4 ks; strojopisy písní formátu A5, 23 listů;
rozmnožené upozornění na setkání (školního dětského sboru); magnetofonové kazety v
krabičkách, 13 ks; bez obalu, 4 ks (většinou nahrané náboženské písně dětmi). Dále Medjugorje, 5 ks; Charismatika, 4 části; rozmnožená písemnost Církev a právo; Listy o víře;
strojopis Starobylá Evropa; Politika a svědomí; Nacismus a katolická církev; Dej mi svoji
viru; Katechetický kurs; Matka Tezera. Otevřený dopis č. I, 2 a 3; Boži slovo k nám; Křesťanská výchova; Bioetika; Maminko, ty mne nechceš?; K některým ustanovením zákona
SNB; 1100 let křesťanství u nás; Cyrilometodějská tradice, 8 ks; Dějiny KSČ do roku I9'I5;
Zamyšlení nad manželským slibem; Podněty katolíků; Neděle velikonoční; Psychoanalýza
ateismu; O modlitbě Páně; Cesta církví; Aby se všední den stal modlitbou; Budoucnost
českého katolicismu; fotokopie Spiritualita, 334 stran; fotokopie Leopold a Zdenka Coufalovi rok 1981, 15 listů; 1982, 10 listů; 1983, 22 listů; 1984, 7 listů; fotokopie Manželé
Bezdíčkovi. Ale také všechny posudky soudních znalců, všechny mé dosud zaslané podněty a stížnosti, všechny mé rukopisné studie o psychiatrii, výpisky z psychiatrických vysokoškolských učebnic, časopisů čsl. psychiatrie, rukopis o zneužívání psychiatrie, rukou
psané adresy, rukopis otevřeného dopisu č. 3, obálky s podacími listy, devítidenní pobožnost, také encyklika Jana XXIII. Pacem in terris vydaná u nás, rukopisné podněty pro porušení zákona, stížnosti ve věci Kořínkových, brožura Poštovní směrovací čísla, také knihy
legálně poslané ze zahraničí, Marie naše matka, Devítidenní pobožnost, Antonín Cyril
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Stojan, Otče náš, Česká existence, Perly a chléb. Takových a podobných položek bylo přes
95%. Byly tam také časopisy Informace o církvi, Svědectví, Informace o Chartě, strojopis
Sedm tisíc dni na Sibiři, Mráz přichází z Kremlu.
Toto je zabavené velké množství tiskovin náboženského a protistátního
charakteru,
jak se uvádí v usnesení o vazbě. Nejraději bych celý devítistránkový seznam zadržených
vécí (tiskovin) podal k nahlédnutí. Co si o těchto příslušnících pomyslí naše nejmladší děti, kterým sebrali jejich písničky? Komu to poslouží?
Právem mohu prohlásit: V žádném takzvaném kapitalistickém státě ani v žádném
fašistickém státě (míním tím dřívější Španělsko a Portugalsko i nynější režim v Chile) by si
nedovolili zabavit tyto nebo podobné tiskoviny, jak si to dovolili učinit příslušnici StB z
Brna v socialistickém státě.
Marně hledám obdobu v našich dějinách s podobnými případy, kdy »přechovávači«
náboženských knih a textů byli takto pronásledováni. A přece, Čeští bratři. V různých románech různí autoři více či méně věrohodně nám přibližují dobu, kdy za přechovávání
určitých náboženských knih a textů, za jejich opisování a rozšiřování či dovezení z ciziny
byli bráni na skřipec a různým způsobem mučeni.
A středověké upalování čarodějnic? Ale kdepak! To se přirovnávat nejen nesmí, ale
také nedá! Copak se nyní moderní přechovávači či opisovači nebo rozšiřovači náboženských a jiných »nežádoucích« tiskovin mučí, lámou na skřipci? Kdepak! Nyní je doba jiná,
doba humánní. Nyní jen pan prokurátor dá na stroji na růžovém papíře naklepat usnesení.
Usnesení o vazbě. A máš možnost si podat stížnost. Do tří dnů. A délka vazby může trvat
nejdéle dva měsíce. Tak říká § 71, odstavec 1 tr. řádu. Prodloužit tuto lhůtu může jen
nadřízený prokurátor. Tak také říká § 7 1 , odst. 1 tr. ř. A moderní přechovávač a rozšiřovač
za přátelského doprovodu svých ozbrojených ochránců se najednou octne v pohádkové
místnosti v modrém dýmu, ve společnosti lupičů, vrahů, mravních zvrhlíků, zlodějů. Společnost může být i jiná. Může trvat nejdéle dva měsíce. Může být i sedmnáct měsíců. Může to být i déle. Může to být i méně. To ví jen nadřízený prokurátor. Každý musí uznat, že
to není lámání na skřipci. A upalování čarodějnic? Zase nesmysl! Doba je jiná, doba je humánnější. A máme psychiatrii. Máme psychologii. Máme demokracii. Socialistickou. Máme plcgomazin! Máme thioridazin! Máme moditen! Pacient sedí za stolem. Ošetřovately
v bílém jc obsluhován. O vše je mu postaráno. Snad se mu třesou ruce. Snad stále přešlapuje, Snad se divá přihlouple. Snad něco blábolí. Může to být tak. Může to být i jinak. Ale
na hranici nemusí! To se nedá přirovnat. S tou hranicí.
Postup orgánů činných při domovní prohlídce i zdůvodnění mé vazby pro nalezení
velkého množství tiskovin náboženského a protistátního charakteru je zcela absurdní.
Stejně tak absurdní je zdůvodnění usnesení okresního soudu v Kroměříži, když při rozhodování o uložení mého ochranného léčení vycházel mimo jiné též zejména z dokumentace z domovní prohlídky.
Je to v rozporu s vyhláškou č. 120 o občanských a politických právech, kde v článku
19, odstavec 1, je uvedeno: »Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky«; a odstavec 2: »Kuždý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat informace všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústné, písemně nebo tiskom, prostřednictvím umění nebo jakýmikoliv jinými prostředky podle vlastní volby.« A odstavec 3: »Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese
zvláštní povinnosti n odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato
omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: a) k respektování práv
nebo pověsti jiných; b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky.«
Z obsahu protokolu o domovní prohlídce jasně vyplývá, že i kdyby byly zadržené tiskoviny
půjčovány příbuzným, přátelům a známým (což není v právním smyslu rozšiřováním), pak to
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nepodléhá žádnému omezení, protože obsah tiskovin neohrožuje právo ani pověst jiných,
ani nebrání v ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného
zdraví nebo morálky.
Upozorňuji proto, že různá opisováni a bezúplatné rozšiřování náboženských textů, a
to jakýmkoliv způsobem, je také v souladu s touto vyhláškou a je pro věřící katolík)' samozřejmou nutnosti, protože u nás žádný katolický periodický i neperiodický tisk pro širokou katolickou veřejnost neexistuje, a proto se sami musíme navzájem zásobit, jak se dá.
Vždyť pro každého z nás platí slova našeho Pána: »Jděte do celého světa a učte všechny
národy.« T o neplatilo jen pro apoštoly tehdejší. I my jsme nyní apoštolé. A berte na vědomi, že zásadou věřícího křesťana je, že více je třeba poslouchat Boha než lidi. Proto se
také žádného psychiatrického »léčení« nezaleknem. »Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já
vyznám před Otcem svým, jenž je v nebesích« a »Já jsem s vámi po všechny dny až do
skonáni světa«.
Zatímco jinde se často velmi pracně snaží orgány národních výborů a soudů udržet
rozpadávající rodiny pohromadě, zvláště kvůli dětem, v mém případě se naše křesťanská
rodina s devíti dětmi násilně rozbíjí.
Nelze se proto divit, že takové a podobné postupy praktikované v některých našich psychiatrických zařízeních jsou pak v zahraničí, zvláště pak na světových psychiatrických kongresech a na konferencích, kde se projednává a diskutuje o dodržování (lidských) občanských a politických práv oprávněně kritizovány.
Co dodat nejen k tomuto usnesení, ale i k celému procesu vedenému od začátku tak
nezákonným a nečestným způsobem:
Všichni tito vyšetřovatelé, prokurátoři, soudní znalci, psychiatři a ostatní veřejní u političtí činitelé, kteří se stále snaží o nezákonnou manipulaci v této věci, jako by mne zu každou cenu chtěli dostat do role jakéhosi mučedníka za právo, pravdu, spravedlnost, za své
náboženské přesvědčení. Budoucí generace však mé i jejich činy spravedlivě posoudí. Ale
nejen budoucí generace. Již současná generace u nás i v zahraničí pozorně sleduje mé i
skutky vaše. I mé a vaše děti nás budou soudit.
Především nás pak bude soudit náš Pán. A tento Pán, který je nejen Bohem mým, ale
i Bohem vaším - ať to uznáváte nebo ne - je Bohem nanejvýš dobrotivým, nanejvýš spravedlivým, nanejvýš moudrým a také nanejvýš milosrdným, nie také nanejvýš mocným, a
proto ať se třesou před jeho spravedlivým hněvem ti, kteří jednají nespravedlivě a v rozporu se svým svědomím.
Ještě jednou proto zdůrazňuji, co jsem
tožňuji se závěry soudu /. stupně, které jsou
8 Bohnice, ze zprávy o mé pověsti podanou
vodu a výpovědi soudní znalkyně MUDr

již na začátku své stížnosti uvedl, že se neztoopřeny o ústavní znalecký posudek z PL Praha
SNB obv. odd. VB Kroměříž, z posudku ze záVěty Kodešové, a to z těchto důvodů:

Vady posudku po právní stránce:
1. Ústavní posudek je vystaven jen s jedním nečitelným podpisem neznámé osoby,
neznámé kvalifikace a funkce. Při lom soudní znalkyně na veřejném zasedání soudu
potvrdila, že je to podpis ředitele PL.
2. Posudek nemá podpisy soudních znalců, kteří byli pověřeni jeho vypracováním.
Když za toto vypracování MUDr Görtier i M U D r Kodešová dostali každý 1.100 Kčs, měli
se pod posudek i podepsat.
3. V posudku není uvedeno, zda pověření dva soudní znalci došlí ke shodným závěrům při stanovení diagnózy mé choroby, dále, zdaje můj pobyt na svobodě nebezpečný
a zda u mne vznikají podmínky pro uložení ochranného psychiatrického léčení ústavní
formou.
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4. V posudku není také uvedeno, zda kolektiv třinácti soudních znalců, který mne
vyslechl, došel k jednomyslnému závěru při stanovení diagnózy mé choroby, dále, zdaje
můj pobyt na svobodě nebezpečný a zda u mne vznikají podmínky pro uložení ochranného psychiatrického léčení ústavní formou, anebo jestli část měla odlišný názor.
5. Kolektivu třinácti soudních znalců, kteří mne vyslechli, se nezúčastnil soudní znalec MUDr Görtier, který byl spolu s MUDr Kodešovou pověřen vypracováním znaleckého posudku a který měl také potvrdit správnost posudku před soudem.
6. Nebyla vedena žádná listina přítomných soudních znalců s jejich podpisy, kteří
mne vyslechli.
7. Jen jedna hodina, po kterou mne viděli tito soudní znalci a po kterou mne měli
možnost vyslechnout, je zcela nedostatečná pro posouzení případu a prostudování spisu o
téměř 300 stránkách.
8. Pro posouzení mého případu nebyla přibrána k mému samostatnému vyšetření
psycholožka Dr Tůmová, přestože všechny ostatní pacienty vyšetřovala.
Vady posudku po stránce odborné:
1. Posudek není dostatečně přesvědčivě odůvodněn, trpí vnitřními rozpory, jeho závěr nevyplývá logicky z předpokladů. Je to především při stanovení diagnózy paranoia
kverulans, při stanovení mé nebezpečnosti pobytu na svobodě a při zjišťování, zdaje nutné uložení mého ochranného ústavního psychiatrického léčení.
2. Posudek byl také částečné ovlivněn nepravdivou a zkreslenou zprávou o mé pověsti, zaslanou obv. odd. VB Kroměříž a posudkem ze závodu.
Tato nepravdivá a zkreslená zpráva o mé pověsti a posudek ze závodu také částečně
negativné ovlivnily svým nepříznivým hodnocením mé osoby i senát okresního soudu v Kroměříži při jeho rozhodováni.
U soudu měli být přítomni a slyšeni oba znalci: Tedy nejen MUDr Kodešová, ale i Luděk Görtler, jdc-li o případ, v němž je třeba přibrat znalce dva. V § 110, odst. 2 tr. r.je uvedeno: »Státní orgán nebo státní ústav podá posudek písemně. V něm označí osobu, která
posudek vypracovala a může být v případě potřeby jako znalec slyšena. Jde-li o případ, v
němž by bylo třeba přibrat znalce dva (§ 105, odst. 2), uvede státní orgán nebo státní ústav
v posudku dvě takové osoby.«
Navrhuji proto, aby napadené usneseni okresního soudu v Kroměříži o mém ochranném ústavním psychiatrickém léčeni bylo odvolacím soudem zrušeno a aby byl vyžádán
nový znalecký posudek znalců z oboru psychiatrie, a to např. z neutrálních zemí Rakouska
a Švýcarska, protože za dosavadních okolnosti již nejsem ochoten zase trávit měsíce na
dalším pozorováni a vyšetřováni v našich psychiatrických léčebnách u našich sice profesionálních, ale bud diletantských nebo ovlivněných odborných soudních znalců z oboru psychiatrie. Tito soudní znalci psychiatři by měli posoudit a zodpovědět tytéž otázky, které byly dány k zodpovězeni dosavadním soudním znalcům psychiatrům. Pokud mi to neumožníte, sám o to požádám uvedené národní psychiatrické organizace nebo přímo světovou psychiatrickou asociací.
Dále žádám, aby byla dána k vypracováni nova Zpráva o mé pověsti příslušným orgánům, která by nahradila dosavadní nepravdivou a zkreslenou Zprávu o mé pověsti, vypracovanou obv. odd. VB v Kroměříži, přičemž by byly uvedené orgány seznámeny se všemi
mými konkrétními výhradami k dosavadní zprávě.
Současně navrhuji, aby po zrušení napadeného usnesení byla věc vrácena soudu I.
stupně k doplnění dokazování, jak shora naznačuji, a k novému rozhodnutí.
Upozorňuji také, že podávám generálnímu prokurátorovi ČSR podnět ke stížnosti
pro porušení zákona, ve kterém žádám zrušení usnesení vyšetřovatele StB v Brně, nadporučíka Kamila Topoláře, kterým zastavuje mé trestní stihání podle § 172, odst. 1, písm. e
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tr. f., tedy protože jsem nebyl v době činu pro nepřičetnost trestně odpovědný a žádám,
aby mě iresrni stiháni bylo zastaveno podle § 172, odst. I, pism. b tr. ř., protože tento
skutek není trestným činem.
Augustin Navrátil

Zprávy a recense
ANTONIN

PARVAS

(ČSSR)

JEŠTĚ

KE

SPORU

O

VÝVOJOVOU

TEORII

Ve Studiích č. 1 0 4 - 1 0 6 ( I I - I V / 1 9 8 6 ) byla uveřejněna anonymní kritika z pera
dvou autorů v Křesťanské akademii vydané knihy E. A. Wildera Smithe pod názvem Přírodní vědy neznají žádnou evoluci. Nejsem biolog, a<proto nemohu ani
dost dobře polemizovat s námitkami proti Smithovč práci. Naopak důkazy, které
oba autoři, fundovaní odborníci, předkládají, přesvědčují dost jasně nezaujatého
čtenáře, že v knize se vyskytuje spousta omylů a nepřesností.
Nicméně, co vytýkám oběma recenzentům, je ulpívání na čistě vědeckých
aspektech Smithovy publikace, aniž mají na zřeteli aspekty morální, duchovní a
náboženské. Autor druhé recenze v závěru píše: »Kniha je prostě všestranně
špatná.« Nesouhlasím. Vědecká preciznost je jedna stránka věci, myšlenkový dopad druhá. Tím neříkám, že bychom měli odbornou perfektibilitu opomíjet. Elementární nedostatky ve znalostech a diletantismus jsou bezpochyby závažnými
slabinami Smithovými, nicméně výpověď jeho knihy není sensu stricto jen a jen
odborná.
Nevím, k jaké generaci oba recenzenti patří, možná otázka vývojové teorie
nehraje pro ni tak důležitou roli jako pro generaci moji, které byl darwinismus v
té nejprimitivnější a nejvulgárnější podobě předkládán jako hlavní »důkaz« neexistence Boha a jeho nezasahování do vývoje světa a vesmíru, jež se utvářejí
podle zákonů hmotě vlastních. Tím spíše proto publikace tohoto druhu jí může
otevřít oči, aby poznala také druhou stránku problému. Je až s podivem, že recenzenti, oba fundovaní odborníci, se doposud nepokusili zpřístupnit tyto palčivé otázky mladé generaci z pohledu věřících vědců, což mladá generace (ale i
starší, prostě vůbec poválečná, odchovaná již darwinismem v hodinách biologie) tolik postrádá, že se ozývají až tehdy, kdy »za ně« udělá tuto práci někdo jiný, a to s pokřikem, že jde o práci špatnou. Ostrý a podrážděný tón, jakým jsou
obě kritiky psány, je nespravedlivý ani ne tak vůči Smithovi jako spíše vůči pracovníkům nakladatelství Křesťanské akademie a vatikánského rozhlasu, kteří
knihu zpřístupnili českým čtenářům. Nejsou odborníci v biologii, a proto obvinění z neserióznosti, jež sice v recenzích není vysloveno, ale je z kontextu na jejich
adresu cítit, jim výrazně křivdí, zvláště pak, pokud někdo osobně zná tyto lidi a měl
možnost poznat blíže jejich obětavost, zápal, nezištnost a vědeckou poctivost, a

473

kterým nešlo v daném případě o nic jiného než umožnit mladé generaci pohled z
jinéiio z o r n é h o úhlu než oficiálního darwinistického materialismu. P r o t o ž e pochopili n a rozdíl od našich věřících biologů tuto potřebu, rozhodli se českou
věřící veřejnost seznámit s touto knihou. A mohu z vlastní zkušenosti prohlásit,
že Smithova publikace vykonala zejména mezi mládeží h o d n ě dobrého, především její popularizace ve vatikánském rozhlase, neboť pomohla odstranit
u mnohých z nich pochybnosti, vyvolané vývojovou teorií. A »po ovoci poznáte
je ...« Není tedy Smithova kniha tak jednostranně špatná, zvláště vezmeme-li v
úvahu její dopad náboženský a morální.
Tím spíše tedy věci neprospívá, jestliže autor druhé recenze obviňuje Smithe
z » v ě d o m é h o klamu«. T o t o tvrzení samozřejmě dokázat nemůže a já bych se
chtěl zeptat, jestli by byl stejně kategorický vůči podobné publikaci, psané z ateistického pohledu, kde se to většinou hemží simplifikacemi, věcnými nesprávnostmi, někdy skutečně i lžemi.
Nemohu si pomoci, ale autor první recenze vysvětluje pojem náhody způsobem, který se příliš neliší od materialistických výkladů, jaké člověk u nás slyší
dnes a denně. V ů b e c nechápu, proě se tak rozhořčuje nad hlavním motivem Smithovy knihy, kterým nebylo nic jiného než sdělení, že tento svět, příroda, vesmír
a zejména člověk nemohli vzniknout jen tak » n á h o d o u « , tj. pouze na základě
hmotě imanentních přírodních zákonů, jež jí nikdo nedal. Přece i sám Darwin
říká: » N e m o ž n o s t pochopit, kterak tento podivuhodný svět mohl vzniknout náhodou, se mi jeví být hlavním důkazem pro existenci Boží.«
Filozofická výpověď Smithovy knihy není o nic větší a o nic menší než tento
Darwinův výrok, proti jehož teorii, nahrávající materialismu, jinak vehementně
bojuje. Škoda jenom, že tato výpověď, s níž na rozdíl od recenzentů plně souhlasím, je z n e h o d n o c e n a povážlivými odbornými chybami. Považuji samozřejmě
za správné je vytknout, nikoli však tím způsobem, jak je uveřejněno ve Studiích,
neboť tím sc vylévá s vaničkou i dítě.
E. A. Wilder Smith se hlásí dle tvrzení prvního recenzenta k tzv. vědeckému
kreacionismu, vycházejícímu z biblického fundamentalismu některých a m e rických protestantských denominací a sekt. Nesouhlasím s tímto pojetím a je mi
osobně cizí, nepovažuji však za vhodné vystrkovat na ně »psí hlavu«, jak oba autoři činí. Jsem přesvědčen, že kreacionismus, ať jakkoliv mylný, není na rozdíl od
materialistického evolucionismu nebezpečný pro víru a morálku. Koneckonců,
když mohou být knihovny, školy i sdělovací prostředky zaplaveny materialistickým evolucionismcm, proč nedopřát také jeho o p a č n é m u extrému - tzv. vědeckému kreacionismu - trochu publicity?
Postoj recenzentů Smithovy knihy je identický s kritiky nedávného dokumentu Charty 77 Právo na dějiny. V jeho textu se také vyskytly kardinální chyby,
svědčící o neznalosti problematiky. Neměly tam být, proto se mnozí signatáři i
nesignatáři Charty včetně mne, odborníka v humanitních vědách, ozvali. Bohužel většina kritiků zavrhla spolu s odbornými omyly i dokument sám jako takový, aniž brala zřetel na to, že je po dlouhé době alarmujícím výkřikem proti
současnému stavu z a c h á z e n í s naší národní tradicí.
Myslím, že je třeba sc už konečně osvobodit od bludu scientismu, táhnoucímu se od osvícenství, ne-li už od renesance až po dnešek, a kterému podléháme
vo větší nebo menší míře všichni. Věda je samozřejmě úžasný B o ž í dar člověku,
ale jakmile se povýší na jediné kritérium pravdivosti, jak učinili před časem kritikové zmíněného dokumentu Charty a nověji recenzenti knihy E. A. Wildera
Smithe Přírodní vědy neznají evoluci, ochuzujeme se o celou řadu hodnot, zvláště
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těch m é n ě »vědeckých« jako víra, nekonvenčnost a osobní statečnost, obzvlášť
důležitých v našem sekularizovaném a zmaterializovaném (materialismem teoretickým i praktickým) světě. Smithova kniha k těmto h o d n o t á m vedla a její
paušální zavržení kvůli vědeckým nepravdám ve jménu vědy z n a m e n á tedy i
jejich popření. Takový přístup ve větším měřítku může mít následky přímo katastrofické, jak dokazuje historie, neboť právě přítomnost těchto hodnot zabraňuje
zbožštění vědy. Jejich postupná descendence od osvícenských časů dala vzniknout zhoubnému scientismu kolosálních rozměrů, s jehož důsledky v podobě
a t o m o v é h o či ekologického ohrožení, jakož i n o v o v ě k é h o otroctví v područí totalitních diktatur si dnes nevíme rady. Jedinou z á c h r a n o u je návrat k harmonii
vědy a náboženských i etických hodnot, jak je zakotvena v křesťanství. S
uplatňováním této h a r m o n i e nutno začít v malém. 1 v tak »nepatrné« záležitosti,
jakou je r e c e n z e nábožensko-filozoficko-přírodovědné knihy plné vědeckých
omylů.

PETR KOLÁŘ

(Paříž)

KAPLANOVA NEKRVAVÁ

REVOLUCE

KAREL KAPLAN, Nekrvavá revoluce. Sixty-eight Publishers, Toronto 1985
V úvodu k této p o z o r u h o d n é knize prohlašuje autor, že » c h c e přispět k poznání tříletého vývoje poválečného Československa«, a to v oblasti m o c c n s k o politické. Ve skutečnosti pojednává ještě i o první vlně monstrprocesů na počátku let padesátých a v závěrečné kapitole se krátce zmiňuje i o snahách o rehabilitace jejich obětí, jak je zažilo Československo let šedesátých. Tím se Kaplanovo
kniha stává jakýmsi stručným nástinem politických osudů země i celé jedné gen e r a c e těch, kdo její osudy vedli nebo utrpěli. Je to nástin stručný, ale v bodech,
kterých se týká, velmi přesný. Nejvíce místa je v ě n o v á n o přípravě převzetí moci
komunisty a době bezprostředně po něm.
Autor v knize nevysvětluje, jakým způsobem se k cenným dokumentům z
ústředních stranických a vládních archivů dostal. Zřejmě se tak stnlo v souvislosti s rehabilitacemi i s celkovou situací u nás v letech šedesátých, s jejich hromadnou deziluzí celé generace komunistů, kteří se na dčnf t o h o t o období aktivně
podíleli. Autor mluví ironicky o »nekrvavé revoluci«, ale z jeho unikátních dokumentů právě vyplývá, přímo čiší veškeré násilí, které bezohledně kosilo lidské
životy nejdříve okolo strany a potom i v ní. V citaci dokumentů t o h o t o druhu
spočívá celá zajímavost Kaplanovy knihy. Ne že bychom neznali události, o kterých mluví. Jde o fenomén dnes už dostatečně známý. Naše znalosti však nejsou
dostatečně přesné a dokumentované.
V přesnosti a v autorově zdrženlivosti při
k o m e n t o v á n í t o h o všeho je c e n a a síla celé práce. D o m a a tím spíše v exilu vycházejí práce spíše m e m o á r o v é h o charakteru. Naše konkrétní vědomosti o poválečném Československu jsou jimi rozšiřovány jen nepatrně, jak konstatuje i autor Nekrvavé revoluce. Podobně jako v průběhu neslaných, nemastných rehabilitací v šedesátých letech, tak i dnes jsou dokumenty o dění bezprostředně po druhé
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svétové válce u nás drženy vší sílou pod pokličkou. Autor p o z n a m e n á v á a dokládá příslušnými dokumenty, že » t é m ě ř všichni ve vedení začali svoji kariéru nebo
si upevnili pozice poté, co byli odstraněni Slánský a další soudruzi ...«
Existuje stále ještě m n o h o důvodů k utajování dokladů o tom, co se u nás dělo okolo ú n o r a 1 9 4 8 . Proto je tak cenný každý skutečně d o k u m e n t o v a n ý příspěvek k p o c h o p e n í tehdejší doby a úlohy jednotlivých aktérů. Kaplanova kniha je
deprimující četbou, jako ostatně celá literatura o »vítězném únoru«. N a rozdíl od
jiných knih, podávajících svědectví o tom, c o a jak prožívali nekomunističtí
aktéři okolo něj, je Kaplanova kniha svědectvím o jednání komunistů
samotných. V t o m t o ohledu je to publikace zatím zcela ojedinělá.

CENA

JIŘÍHO

LEDERERA

Cena Jiřího Lederera
bylo po prvé udělena panu Andrzeji
Jagodzinskému
žijícímu ve Varšavě za jeho překladatelskou práci z češtiny do polštiny. Cena (ve
výši 5 . 0 0 0 fr. franků) se uděluje Polákům, Č e c h ů m a Slovákům, kteří soustavně
přispívají k rozvoji nezávislého kulturního p o z n á n í československo-polského.
Jiří Lederer byl český novinář, který se výrazně zasloužil o s r o z u m ě n í mezi těmito dvěma slovanskými zeměmi a který zemřel v exilu 12. října 1 9 8 3 .
O udčlení ceny rozhodují redakce polské revue Zeszyty Literachie a československého čtvrtletníku Svědectví
v Paříži.

476

