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Studie
JAN WILLEBRANDS ( Ř í m )
JE N O V Ý Z Á K O N A N T I S E M I T S K Ý ?

(*)

Úvod
Jako předsedovi Komise Svatého stolce pro náboženské styky se Židy
je mi ctí a potěšením pronést úvodní přednášku v rámci kursů pořádaných pro rok 1986-1987 tímto Římským sdružením pro přátelství mezi
Židy a křesťany.
24. června 1985 byly zveřejněny Poznámky o správném seznamováni
věřících se Židy a židovstvím v kázání a katechezi katolické círlcve. Chtěl
bych tedy především vyjádřit naději, že tato má přednáška bude moci přispět k jejich konkrétnímu uplatňování, k dalšímu zlepšování vztahů mezi
církví a Židy a konečně, že též přispěje k odstranění určitých, stále ještě
se vyskytujících předsudků a tvrzení týkajících se církevního učení o židovství. I na tomto poli platí, co řekl Jan Pavel IL při své návštěvě v římské synagoze 13. dubna 1986: »Je třeba podotknout, že cesta, kterou
jsme nastoupili, teprve začíná a že tedy, navzdory velkému oboustrannému úsilí, které již bylo rozvinuto, bude ještě nutno mnoho vykonat, aby
se vykořenily všechny předsudky, i ty nejlstivější, aby se upravil veškerý
způsob vyjadřování v tomto směru a aby se tedy vždy a všude podávaly
správné výklady o Židech a židovství, jakož i o křesťanech a křesťanství,, a
to jak pro nás samotné, tak i pro ostatní; k tomu je třeba dospět na
všech úrovních myšlení, vyučování a vzájemných styků.«
(*)

Překlad přednášky pronesené kardinálem Janem Willebraodsem 24. listopadu 1986 pří
zahájení kursů, jež pořádá Associazione Amicizia ebraico-cristiana cti Roma pro rok 19861987, vychází s laskavým svolením autora. Meziti tulky doplněny redakcí.
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Námět, o kterém mám přednášet, je vyjádřen touto otázkou: Je Nový
zákon antisemitský?
Dříve než přejdu k jádru odpovědi, kterou hodlám podat na tuto otázku, považují za nezbytné stručně a pozorněji rozebrat v celkové souvislosti a jednotlivých jejích složkách, v jejím nejširším a nejvšeobecnějším
významu. Položím proto jinou, ještě radikálnější otázku: Je křesťanství
antisemitské?
1. Především se můžeme ptát, co znamená výraz »křesťanství« v této
spojitosti. Znamená snad celek a souhrn víry a náboženských úkonů, čili
podle starého latinského způsobu vyjadřování »fides et mores«, tj. víru a
mravy?
2. Anebo poukazuje na určitý kulturní svět, který z této víry a z
těchto úkonů více méně vychází?
3. Anebo snad vyjadřuje skupinu mužů a žen v určitém přesněji vymezeném úseku dějin, kteří věří, že jsou s křesťanskou vírou jistým způsobem svázáni?
Tyto tři významy jsou sice mezi sebou spojeny, ale mají různé odlišné
odstíny.
Stejně tak bychom se mohli ptát, co znamená výraz »antisemitský« ve
výše uvedené otázce.
(1) Je třeba mu rozumět v jeho původním »rasistickém« smyslu, jak
to chápal W. Marr, který razil tento termín koncem minulého století
(1879)?
(2) Nebo je snad třeba chápat jej v širším smyslu, že totiž jeho obsahem jsou předsudky a obvyklá nařčení zaměřená proti Židům a židovství, jejíchž podklad je více méně náboženský?
(3) Anebo má snad ještě širší smysl, s politickým zahrocením?
Vzhledem k tomu všemu jsem přesvědčen, že mám-li podat přesnou
odpověď na otázku vyjádřenou v názvu této přednášky, je především třeba vyloučit některé dvojznačnosti. Proto budu postupovat pomalu, krok
za krokem. Nejdříve bych však navrhl tesi, vyjádřenou asi takto:
Užívá-li se výraz »křesťanství« pro souhrn toho, co vyznačuje
křesťanskou víru a úkony, tak, jak se vyznává a uplatňuje, třebaže jen nedokonale, v křesťanských církvích, nelze říci, že křesťanství je »antisemitské«.
K tomu však musím hned připojit, že výraz »antisemitský«, obsažený
v poslední části této tese, je nutno chápat v prvním a druhém výše uvedeném smyslu (tj. jako rasismus a náboženské předsudky).
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Nový zákon a židovství
Do rámce této všeobecné tese můžeme umístit i naši specifickou
otázku. Nový zákon je totiž pro křesťanství směrodatným textem jako celé Písmo svaté, jehož je částí; proto je třeba rozebrat základní otázku : je
Nový zákon antisemitský?
Jak dobře víte a jak je to čestné uznat, natuto otázku odpověděli kladně spíše křesťanští než židovští odborníci.
V tomto ohleduje také zahod.no pozorně zhodnotit následující body:
á) Nový zákon obsahuje celou řadu »filo-semitských« výroků, na které chci jen stručně poukázat, aniž bych je všechny vypočítával:
- V Lukášově evangeliu najdeme dva důležité chvalozpěvy, vložené
jeden do úst Panně Marii {Magnificat) a druhý knězi Zachariášovi {Benedictus); oba jsou srozumitelné jen z hlediska napjatého židovského očekávání Spasitele.
V prvním hymnu, Magnificat, Panna Maria jásá, protože Pán »se ujal svého služebníka Izraele, když se rozpomenul na své milosrdenství« (Lk 1,54).
Ve druhém, Benedictus, otec Jana Křtitele velebí Boha takto: »Pochválen buď Pán, Bůh izraelský, neboť navštívil svůj lid a zjednal mu vykoupení« (Lk 1, 68).
Tyto výroky, které po sobě následují a navzájem se proplétají s
ostatními, jsou všechny vzaty ze Starého zákona podle literárního druhu
midraš; abychom je správně pochopili, musíme vyjít z krajně pozitivního
hodnocení tajemství Izraele a jeho vyvolení v řádu věčné spásonosné
smlouvy pro všechny národy.
Totéž se dá říci i o Simeonově chvalozpěvu (Lk 2, 29-32).
- Totožné, ne-li ještě výraznější je tvrzení Janovo (4, 22): »spása přichází od Židů«.
- Pavel dvakrát vyznává své úzké spojení se židovstvím: v listu Římanům 9,1-5, z něhož budu citovat jen krátký úryvek,, píše : »Ano, raději totiž bych si přál, abych já sám byl proklet (v řeckém textu anatema), od
Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť to
jsou Izraelité.« A v listě Filipanům 3, 4-6 čteme: »Myslí-li někdo druhý,
že se může spoléhat na ty věci vnější, já bych to mohl tím spíše: osmý
den jsem byl obřezán, pocházím z izraelského národa, z Benjaminova
kmene, jsem Hebrej a syn hebrejských rodičů „.« atd.
- Poslední, ne však méně závažné a rovněž značně kladné líčení židovského kultu a způsobu života podává Lukáš, když vypráví o Kristově
dětství (sr. Lk 2, 21. 22-38 atd.) a o rodící se církvi (Ski 3, 1; 5, 4142).
Tyto dva pečlivě vypracované popisy, souběžné jeden s druhým, jsou
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jistě důkazem židovského původu Krista Pána a jeho církve, přestože Lukášova literární stavba se může zdát poněkud vyumělkovaná.
b) Sestoupíme-li na ještě hlubší úroveň, vidíme, že autoři Nového zákona uvádějí s plným vědomím Ježíše a jeho poslání do spojitosti se Starým zákonem a soudobou židovskou tradicí.
Dříve než přejdu k následujícím specifickým bodům, chtěl bych zdůraznit tento naposledy uvedený vztah k »židovské tradici«. Je třeba si uvědomit, že mezi posledními knihami Starého zákona psanými hebrejsky
(a aramejsky) či řecky a mezi prvními psanými novozákonními texty existuje celé údobí, právě z tohoto důvodu nazývané »mezizákonní« (intertestamentární), které vykazuje rozmanitou a bohatou literaturu, a podobně i ústní tradice, z nichž část jsme poznali díky tzv. textům z Qumránu a
jiným nedávno objeveným rukopisům. Tento různorodý materiál je výrazem židovského náboženství a kultury, a proto musí být i pozorně zkoumán při hodnocení vztahu mezi Starým a Novým zákonem; mezi oběma, přesněji řečeno mezi posledními starozákonními spisy a Ježíšem.
Existuje množství tohoto ústního a literárního materiálu, který nám někdy pomáhá vyložit to, co na židovském pozadí Nového zákona nenachází zcela jasné vysvětlení ve Starém zákoně.
I zde podobně jako v předešlé části uvedu některé texty a náměty,
aniž bych si činil nárok na úplnost.
- Ježíšův židovský původ a jeho svazky se Židy se nezakrývají ani
před pohany, kteří toho většinou o židovství věděli velmi málo. Tento
fakt jasně vyplývá z následujících textů: List Římanům 1, 1-4 (»Boží Syn,
který vzhledem k pozemskému bytí pochází z potomstva Davidova«); list
Galaťanům 4,4: (»Bůh poslal svého Syna... narozeného pod zákonem«).
Již zmíněné první dvě kapitoly Lukášova evangelia pojednávají o témže
námětu. Nejstarší kerygmatický výklad o Ježíšovi, jako Synu člověka a
Synu Božím, byl tedy výslovně spojován s jeho židovským původem.
- Ježíšovo poslání bylo na prvém místě určeno Židům. Evangelisté si
toho jsou plně vědomi a tento bod také výslovně zdůrazňují, když později vyvstane otázka, zda má být toto poslání rozšířeno i na pohany., V
Matoušově evangeliu o tom čteme v příběhu o kananejské ženě (15, 24):
»Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím izraelského národa.« I apoštolům
při jejich prvním rozeslání Ježíš přikazuje, aby dělali přesně totéž: »Mezi
pohany nechoďte, do žádného samařského města nevcházejte. Raději
jděte ke ztraceným ovcím izraelského národa« (Mí 10, 5-6).
Tento příkaz apoštolové úzkostlivě zachovávali i po Kristově zmrtvýchvstání, jak to jasně vyplývá ze Skutků, když Pavel vždy zahajuje své
88

apoštolské návštěvy v místní synagoze (např. 13, 5 a jinde). Totéž však
obsahuje i Pavlovo programové prohlášení v listě Římanům 1, 16:
»Evangeliem se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému,
kdo věří, nejdříve ovšem Židům, ale pak i pohanům.«
Mohli bychom zcela pravdivě říci, že tato přednost anebo prvenství
(třebaže nemá výlučný ráz) v Ježíšově poslání, byly v dalším od Pavla
jasně vyjádřeny ve známém podobenství o ratolestech plané olivy naroubovaných na dobrý strom (sr. Řím 11, 17nn).
V téže spojitosti bychom mohli poukázat i na všechny ostatní analogické texty, v nichž novozákonní autoři nalézají potvrzení anebo - chcete-li - základ Ježíšovy totožnosti a jeho poslání »v Mojžíšově zákoně, v
prorocích a v žalmech« (Lk 24, 44 atd.).
Mohl bych ještě připojit, že právě to bylo důvodem, proč universální
církev, Ireneovými ústy na Východě a Tertullianovými na Západě, rozhodně
a bez váhání odmítla Marcioria a marcionismus. Při pokusech oddělovat
Nový zákon od Starého se ihned jasně ukáže, že přitom vezme za své i
Nový zákon. Pro Pavla je tedy něčím zcela přirozeným prohlásit na konci
třetí kapitoly listu Římanům: »Když takto mluvíme o víře, prohlašujeme
tím zákon za bezcenný? Naprosto ne! Spíše naopak: Tím působíme, že
zákon pevně stojí« (v. 31). Podobně jako zákon potvrzuje Krista.
Uzavřeme proto tento bod o Ježíšově osobě a poslání slovy z Poznámek: »Ježíš je Žid a zůstane jim navždy ... Ježíš je plně mužem své doby
a svého židovského palestinského prostředí z 1. století a plně také sdílí
jeho radosti a naděje. To zdůrazňuje ...jak skutečnost Vtělení, tak i sám
význam dějin spásy« (III, 1).
c) Bylo by poměrně snadné rozšířit předešlou část i na hlavní pojmy,
obrazy a jazyk Nového zákona. Pocházejí v první řadě a především ze
Starého zákona.
V biblickém bádání se po určitou dobu projevoval směr číst a vykládat novozákonní spisy ve světle řecké kultury a náboženství a ještě více
ve světle pozdního helenismu. Tento směr ještě zcela nevymizel. Přesto
však považuji za správné zdůraznit, jak velice dnes badatelé uznávají a
oceňují hluboký a zásadně židovský ráz Nového zákona. Pro stručné
osvětlení tohoto nového směru se zmíním jen o dvou prvcích.
- Janovo Zjevení se vykládá ve světle starozákonních apokalyptických obrazů, převzatých skoro doslovně z Izaiáše (kap. 6), Ezechiela
(kap. 1 a 10), z Daniela (na různých místech) a kromě toho i obrazů přímo ovlivněných židovskými apokalyptickými spisy. Mimoto celá struktura
Zjevení přebírá a popisuje mnoho prvku z liturgie nebeského Jeruzaléma,
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navazuje tak na nepostradatelný vzor slavnostní liturgie jeruzalémského
chrámu, a proto není ani možné číst a správně chápat tyto texty, aniž bychom znali a po zásluze oceňovali jak liturgickou, tak i apokalyptickomesiánskou židovskou tradici.
- Mesiášské tituly v Novém zákoně jsou sice přehodnoceny a obohaceny o nový význam, přesto však všechny pocházejí ze Starého zákona,
který můžeme také nazývat židovskou bibli, zatímco označení »Syn člověka«, třebaže s sebou přináší mnoho problémů, vykazuje určitý vztah k
témuž označení, obsaženému v dobové apokalyptické židovské literatuře
(kniha Henoch).
Zde bychom snad mohli vyvodit první prozatímní závěr: tvrdit, že
Nový zákon je »antisemitský« by se rovnalo tvrzení, že je sám v sobě protikladný. Ve skutečnosti není snadné nalézt židovštější a »semitštější«
knihu, než je právě Nový zákon. Snaha vyloučit z Nového zákona jeho
»semitskou« podstatu (jeho »semitský« obsah) by znamenala zničit ho,
znetvořit a obětovat. Znovu tu připomínám Marciona, který řeže do
vlastního masa, a církevní reakci proti němu.
A křesťanství v prvním, na počátku uvedeném smyslu (»fides et mores«) ztělesňuje Nový zákon.
»Antisemitské« výroky Nového zákona
Nyní však postoupíme o další, méně snadný krok: obsahuje Nový zákon »antisemitske« výroky?
AC znovu tvrdím, jako jsem právě učinil, že Ježíš a spisy, které o něm
vydávají svědectví, mají typicky židovské rysy, musím se však také čestně
vypořádat s námitkami, které by mohly vyplynout z textů týchž knih, a
zhodnotit, zda mohou pozměnit mou tesi.
Přejdu proto k rozboru alespoň několika těchto textů; nejprve je vypočítám a pak se pokusím řešit otázky, které předkládají.
a) V Novém zákonu najdeme určité výroky, které se na první pohled
zdají při nejmenším kritické a záporně zaměřené vůči Židům, jako je tomu v pnvnim listě Thesaloničanům 2, 14-16 (»Stalo se to s vámi totiž,
bratři, právě tak jako s křesťanskými Božími církevními obcemi v Judsku:
i vy jste přece stejně trpěli od vlastních krajanů jako oni od Židů. Ti lidé
zabili Pána Ježíše i proroky a také nás odevšad vyháněli. Bůh s nimi není
spokojen a se všemi lidmi jsou znepřáteleni. My kážeme pohanům, aby
mohli dojít spásy, a oni nám v tom brání. Tím jen víc a více doplňují
míru svých hříchů. Boží trest však na ně přijde co nevidět«) anebo v Matoušově evangeliu 27, 25 (»Jeho krev ať padne na nás a na naše děti«).
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b) Některé úryvky, ne-li celé knihy Nového zákona staví »Židy« do
nepříznivého světla. Známým a zřejmým příkladem v tomto směruje Janovo evangelium, kde se »Židé« projevují ponejvíce (ne však vždy) jako
odpůrci Ježíšovy osoby a poslání, zcela se uzavírají obojímu, protože jim
zřejmě chybí dobrá vůle (anebo je to »slepota«; sr. příběh člověka slepého od narození v 9, kapitole, který lze považovat za příznačný).
c) Fariseově jsou často líčeni (ale ani v tomto případě tomu tak není
vždy) jako osoby tvořící značně zápornou skupinu, jako pokrytci, jejichž
náboženská horlivost není upřímná; to však bohužel přispělo k tomu, že
v mnoha jazycích nabyl tento výraz jednoznačně hanlivý význam; podle
rozšířeného názoru zcela nezaslouženě, a to nejen pro Židy, nýbrž i pro
křesťany.
Co máme říci o těchto textech a popisech, k nimž by se daly připojit
ještě další?
Prakticky je třeba připustit, že takovéto texty měly trvalý záporný vliv
na křesťanské představy o Židech a židovství. Je též nutno uznat, že měly
skutečně »antisemitské« důsledky. Přesto však, máme-li zůstat v mezích
otázky, která je námětem naší přednášky, nemůžeme tvrdit, že Nový zákon a křesťanství jako takové jsou z tohoto důvodu (ve výše vyloženém
smyslu) »antisemitské«. Tyto texty a popisy žádným způsobem neruší
ani nemění kladné rysy Nového zákona, pokud jde o Židy. Je ovšem
pravda, že takové texty tam jsou a je třeba je vysvětlovat (ne přecházet
mlčením), neuvádějí však v pochybnost základní židovství nejen Ježíše,
nýbrž i celého Nového zákona jako takového, včetně Pavla Naopak,
právě v tomto světle základního židovství se ony texty mají číst a vykládat. Jiný způsob by jistě byl chybný.
Právě zde snad můžeme pokládat za chybnou určitou křesťanskou tradici, která po staletí vytvářela o Židech a židovství představy vycházející
převážně, ne-li výlučně, ze záporných zmínek tohoto druhu. Nezapomnělo se ani na kladné rysy (jak vysvětlím dále), ale ty neměly jistě převažující vliv. V tomto smyslu po koncilní deklaraci Nostra aetate č. 4 a po
dokumentu Direttive e suggerímenti z roku 1974 o jejím provádění se
nyní snažíme navazovat na tuto ryzejší a směrodatnější minulost, která je
v Novém zákoně stále živá, a to v duchu zásad vyjádřených ve 4. kapitole
Poznámek nazvané Židé v Novém zákoně.
Nyní se soustředím na texty a popisy problematického rázu, o nichž
jsem se již zmínil.
a) »Židé« jsou sice kritizováni, ale nenašel jsem žádné radikální odsouzení ani žádnou kritiku židovství J a k bylo známo a prakticky uplatňováno v
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oné době. Dokonce i přísná Pavlova kritika zákona vždy předpokládá, že
zákon je sám o sobě »dobrý« a Pavel to také alespoň dvakrát výslovně
potvrzuje (sr. Řím 7, 7-12; 1 Tim 1, 8). V listě Židům se pak hojně mluví
o tom, co jsme později nazvali »obřadním« zákonem a o oné složce
úmluvy s Mojžíšem (ne však s Abrahámem), která se zabývá kultem (sr.
např. Žid 8, 13).
b) To je i důvodem, proč se nepokládala za protikladnou, a tím méně
za »nekřesťanskou« účast na obřadech v jeruzalémském chrámu, a to i po
Kristově zmrtvýchvstání, a tím spíše před ním (sr. např. Skt 3,1, Jan 10,
23), a to platí i o samém Pavlovi (sr. Skt 21, 26nn). Tato účast pak přirozeně ustala, když se židovství a křesťanství od sebe zcela oddělily. Nikdy
však nebyla úplně vymazána z našich pramenů; anebo, lépďřečeno, neopomíjela se, ani když byly sepsány příslušné texty; k tomu došlo až mnoho let později.
c) Z Pavlova textu v L listě Thesaloníčanům nelze vyvozovat, přestože užívá velmi tvrdé výrazy, že všichni tehdejší Židé i jejich potomci
měli vinu na Kristově smrti. AC už se tento text vysvětluje jakkoliv, zcela
jistě nemá takový význam. Ani Nový zákon, ani křesťanská církev jako
taková nikdy nehlásaly »bohovrazdu«. V 1. listě Korinťanům 2, 8 Pavel velmi jasně prohlašuje: »Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem,, neměl o ní tušení (o tajemné Boží moudrosti); protože kdyby o ní něco bývali věděli, nikdy by nebyli Pána slávy ukřižovali.« Tentýž Pavel si byl
zcela vědom, že Ježíš zemřel »za naše hříchy« (Řím 4, 25) a »ve shodě
s Písmem« (1 Kor 15, 3). Na této teologické úrovni jsme to právě my,
věřící v Krista, kteří ho skutečně křižujeme, dnes stejně jako tehdy, kdykoliv jsme mu nevěrni Písmo svaté to již vyjádřilo sobě vlastními výrazy
v listu Židům (6, 4-6); pak to bylo převzato, aby se podle toho všichni
vyučovali, do Tridentského katechismu (část I, ot. V, kap. XI). Můžeme
zde citovat úryvek z listu Židům, na který se zmíněný katechismus výslovně odvolává: »Komu se dostalo světla, kdo okusil nebeských darů,
kdo přyal Ducha svatého ... a přesto přese všechno potom odpadl, takového člověka je nemožné pokáním znovu uvést do původního stavu:
vždyť on znovu křižuje Božího Syna a vydává ho v posměch.«
Mimoto je dlužno poznamenat, že ve vyznání víry, v Krédu, které se
všichni křesťané často modlí, zejména při slavení hlavních svátostí naší
viry, tj. při křtu a eucharistii, jež sami považují za znak, jímž se liší od
ostatních, se prohlašuje, že Ježíš trpěl »pod Pontským Pilátem«, ale bez
jakéhokoliv vztahu k Židům* A toto vyznání víry, jak je známo, pochází
již z prvních dob křesťanské církve.
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Tím se ovšem nevyřeší historická otázka, kdo byl odpovědný a zač byl
odpovědný ohledně Ježíšovy smrti. V tomto směru, jak dobře víte, existují různě výklady evangelního svědectví, podle rozličného stupně odpovědnosti, vymezovaného jednotlivými exegety a odborníky. Nemám v
úmyslu zabývat se teď podrobně tímto námětem. Postačí, když uvedu, že
většina odborníků považuje za nepopiratelný určitý zásah židovských
předáků; jinak nelze přiměřeně vysvětlit obsah nesnadno srozumitelného
a pozorně rozebíraného líčení, známého ve čtyřech různých versích, tj. v
synoptických evangeliích (Matoušově, Markově, Lukášově) a v evangeliu
Janově. Všeobecně se též uznává, že definitivní rozhodnutí záviselo na
římském prokurátorovi, protože židovští předáci neměli v oné době právo odsuzovat k smrti (»jus gladii«), Kromě toho není vůbec jasné (jak se
někdy prohlašovalo), zda Pontský Pilát, líčený jako slabý a nerozhodný
člověk, byl dohnán či donucen k osudnému rozsudku dát Ježíše ukřižovat pobouřeným a rozlíceným židovským davem. Z jiných pramenů
víme, že Pilát neměl takovou povahu. Jistě věděl, co dělá, a dělal to s vědomou vůlí ponížit Židy a jejich představené: »Hleďte, váš král!« (Jan 19,
14), řekl jim, když po zbičování odsuzoval Ježíše na smrt. A přál si, aby
totéž bylo napsáno i na »titulus cruris«., aby to všichni viděli a uvažovali
o tom; navíc ještě odmítl žádost Židů, aby dal tento nápis změnit, n to z
dobrého důvodu: »Co jsem dal napsat, zůstane napsáno« (Jan 19, 22).
Tento směrodatný názor převzal i II. Vatikánský koncil v dokumentu
Nostra aeiate č. 4, kde čteme: »Židovští představení spolu se svými stoupenci usilovali o Kristovu smrt.« To však nelze chápat jako výčitku celému židovskému národu, tehdejšímu nebo budoucímu, Koncilní text totiž pokračuje takto: »Přesto však, co bylo spácháno za jeho utrpení, nelze
bez rozlišování přičítat všem tehdejším ani dnešním Židům.« Z historické stránky poznamenáváme, že evangelisté naopak svorně prohlašují,
ze bylo třeba vyčkávat příznivé okolnosti, aby Ježíš byl tajně zajat, poněvadž židovské davy by určitě nedovolily veřejné zatčení svého proroka (Lk 22,
2 a paralelní Jan 18, 3; Mk 14, 49; Mt 26, 4-5). Ostatně, jak píše Lukáš
(23, 27), týž zástup lidu a plačících žen šel za Ježíšem na Kalvárii.
Z teologického hlediska tu jde o rozhodující prohlášení, formulované
učitelským (koncilním) úřadem církve. Mělo by tedy s konečnou platností rozřešit všechny spory, které dosud existují mezi katolíky o tomto
bodu.
Toto prohlášeni obsahující přesný výklad Písma a z něho vyplývajících údajů, nám poskytuje i klíč k vysvětlení Matoušova úryvku 27,
25: »Jeho krev ať padne na nás a na naše děti.« Ať už j e přesný význam
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tohoto textu jakýkoliv (a stejně tak i vysvětlení, proč je obsažen jen v Matoušově evangeliu), je zcela jistě vyloučeno, že všichni Židé až do konce
světa, pokud se neobrátí, ponesou na sobě vinu za Kristovu smrt a budou
za ni trestáni.
V každém případě Ježíšova krev je krví, která nevolá o pomstu, nýbrž
o odpuštění (sr. Mussner, IIpopělo delta promessa, str. 338); je to výkupná krev, podle Ježíšových slov: »Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají« (Lk 23, 34); je to krev prolitá »za mnohé«, tj. »za množství« podle
odvolání na Izaíáše 53, 11, a proto »za všechny«, jak to bylo vloženo do
eucharistického kánonu (»prolitá za vás a za všechny«).
Je to krev usmíření, připomínající obřad pokropení při slavnosti Kippur (Lv 16, 3-18), který koná sám velekněz. Typologický výklad tohoto a
mnoha jiných důležitých prvků nám poskytuje list Židům.
Avšak stanovení správné typologie J a k k tomu vybízí druhá kapitola
Poznámek, by vyžadovalo další samostatnou přednášku ...
d) Ze stejných důvodů nelze tvrdit, v duchu novozákonního učení, že
všichni »Židé« (čili židovský národ) jsou určeni k zatracení a že proto je
Bůh jako takové stále odmítá. Koncil nám i v tomto choulostivém bodu
poskytl klíč ke správnému výkJadu Písma, neboť píše: »Židé však nemohou být vydáváni ani za lidi Bohem zavržené, ani za prokleté J a k o by to
vyplývalo z Písma« (Nostra aetate 4). »Pán bude každého soudit podle
jeho vlastních skutků, Židy stejně jako křesťany (sr. Řím 2, 6)« (Jan Pavel IL,
Promluva v římské synagoze, 13. dubna 1986).
Záporné anebo dvojznačné texty, z nichž zdánlivě vyplývá odsouzení,
je nutno číst ve světle kladného postoje Nového zákona vůči židovství, na
který jsem již poukázal, a pak také ve světle kladnějších a jasnějších textů,
které tvrdí pravý opak, jako např. již citovaný list Římanům 9, 1-5 a dále
tamtéž, 11, 1-2; »A teď se ptám: Zavrhl snad Bůh svůj iid? Naprosto ne!
Já jsem přece také Izraelita, Abrahámův potomek z Benjaminova kmene.
Nezavrhl Bůh svůj lid, který si předem rozlišil.«
e) Co se týče »Židů« v Janově evangeliu, je nutno uznat určitý druh
protižidovského stanoviska v některých bodech textové redakce. Není to
však úplný obraz Židů a židovství v tomto evangeliu, jak dokazují jiné,
velmi kladné zmínky na jejich adresu. Některé jsme již uvedli,, např. Jan
4, 22, kde stojí, že »spása přichází od Židů«, a na jiné jsme poukázali alespoň náznakově.
Obraz se tedy jeví různorodý. Na druhé straně se zdá dosti jasné, že v
době konečné redakce evangelia společenství, jež se v něm odráží a ztělesňuje, se pokládá za náboženský organismus odlišný od židovství, na
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které pohlíží zvenčí. A mělo by se ještě dodat: s určitým odstupem. K tomuto nesporně bolestnému odstupu došlo jistě už o něco dříve. Je docela dobře možné anebo alespoň pravděpodobné, že v některých částech
evangelia se obráží tento pocit odporu vůči »mateřskému« společenství,
od něhož se vznikající křesťanská obec odštěpila, ne bez určitých srážek.
Tím se v určité míře ospravedlňuje to, co bych v Janově evangeliu nazval
»protižidovským« postojem. Výslovně však zdůrazňuji, že »protižidovství«, alespoň v této zvláštní spojitosti, neznamená přesně »antisemitismus« v tom smyslu, který jsem vyložil na počátku přednášky.
Takovýto »protižidovský« postoj však mohl být a možná také byl
během dějin živnou půdou skutečných antisemitských akcí a předsudků.
To je důvodem, proč my, církevní osoby, musíme věnovat obzvláštní pozornost správnému výkladu textů, výrazů a záměrů jako ty, které jsem již
uvedl, a musíme rovněž bděle sledovat vše, co se kolem nás děje (anebo
neděje), při jejich předkládání a vysvětlování. Poznámky (IV, IA) vyzývají, aby se dbalo na plnou historickou souvislost a aby se znovu nesahalo k antisemitským výrazům »při přípravě katecheze a kázání pro poslední postní týdny a pro Svatý týden«.
Rád bych ještě připomněl, že stejné zásady by se měly »mutatis mutandis« vztahovat i na správný výklad Matoušova evangelia,
j) Nakonec ještě fariseové.
V tomto ohledu budu velmi stručný. Jsem totiž přesvědčen J a k ostatně vyplývá z důkladného studia příslušné látky, že fariseové jako takoví
zcela jisté nebyli pokrytci a odporní pobožnůstkářijak je popisuje určitá
křesťanská a také světská tradice. Ta j e v podstatě jen karikaturou velmi
nízké úrovně. Postačí ostatně již sama pozorná četba Nového zákona; nalezneme v něm kromě záporných zmínek i mnoho kladných rysů, Gamaliel starší, který byl Pavlovým učitelem a bránil apoštoly před veleradou,
byl farisej (Ski 5, 34) podobně jako Nikodém (Jan 3, Inn; 19, 39), Fariseové varovali Ježíše, že Herodes ho chce zabít a tuto podrobnost máme
od Lukáše (13, 31), který jim jistě nebyl příznivě nakloněn. Nikdy se o
nich nemluví při líčení Ježíšova utrpení a ukřižování, zatímco se naopak
často uvádějí jiné skupiny. Popisovat je zcela záporně a téměř dábelsky je
nespravedlivé a odporuje to historické pravdě, bez ohledu na to, že mnoho z nich, snad i většina se dopustili závažných chyb J a k to ostatně uznává i sám Babylonský talmud: ze sedmi kategorií fariseů, popsaných v
tomto proslulém textu, se schvaluje pouze jedna.
To je důvodem, proč dokument Směrnice a připomínky k uplatňování deklarace »Nostra aetate«, který zveřejnila naše komise pro
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náboženské styky se Židy v roce 1974, výslovně poukazuje jak na fariseje
tak i na »Židy« v evangeliu svatého Jana a poskytuje též stručný návod k
přesnému výkladu těchto výrazů, aby se tím »zamezilo obviňování židovského národa jako takového« anebo i celého farisejského hnutí, za
jehož právoplatného dědice se považuje nynější židovství. Sám Ježíš - jak
se připomíná v Poznámkách z roku 1985 (In, 5-6) - měl mezi fariseji přátele a sdílel mnoho bodů jejich učení, zejména to, čemu učila umírněná
farisejská škola Hillelova, Stejně tak i svatý Pavel si zakládal na své farisejské výchově.
Křesťanství a židovství
Můžeme teď podniknout třetí krok, jehož cílem je odpovědět těm,
kteří se z toho či onoho důvodu domnívají, že vyznávání křesťanské víry,
tj. víry v Ježíše jako »Krista« či Mesiáše, je samo o sobě »antisemitské«.
Věří totiž, že takovéto vyznávání víry přináší s sebou téměř automaticky i
pohrdání židovským náboženstvím. Tvrdí-li se, že Mesiáš už přišel na
svět, pak židovství jíž nemá žádné právo k další existenci. Takovým způsobem se pak potvrzují i všechny protižidovské předsudky.
Na tuto námitku bych odpověděl následujícím způsobem.
Za prvé si musíme dávat pozor, abychom nepřecházeli z jednoho typu
smýšlení a přesvědčení do druhého, zcela opačného typu. Vyznání víry
jsou jedna věc, kdežto společenská či také náboženská stanoviska jsou
druhá věc, zvláště jsou-li zabarvena předsudky. To ovšem neznamená, že
by nemohla existovat - a naneštěstí opravdu existovala - spojitost mezi
oběma. Celá otázka spočívá v tom, že je třeba se vyvarovat takovéto souvislosti a to opět znamená stálou výzvu všem náboženstvím, jak se vyznávají a jak podle nich jejich věřící žijí, anebo jinými slovy: mít stále pod
přísnou kontrolou možné a neoprávněné závěry, jež by mohly vyplynout
z víry či z náboženských úkonů. Myslím, že právě to j e jedním z největších přínosů II. Vatikánského koncilu, a to nejen na poli vztahů mezi
Židy a křesťany.
Za druhé zastávám s přesvědčením názor, že právě citované tvrzení
neodpovídá pravdě. Z vyznáváni křesťanské víry naprosto neplyne, že židovství a židovský národ si nezaslouží žádhý respekt a že se jím tedy
otevírají dveře antisemitismu. Připomeneme-li si předešlou poznámku o
typologických výkladech, které vzbudily mnoho diskusí, naskytuje se
nám znovu příležitost, abychom zdůraznili i jiné příklady a doporučili určitou metodologickou linii. Nejlepší novozákonní příklad nalezneme v listu Židům, ve kterém typologické aplikace nevedou k pohrdání starozá96

konními »figurami« a vůbec se v něm netvrdí, že stará mojžíšská úmluva
byla zrušena. Zůstává »starou«, a proto je dobrá jako »staré víno«, jako
»poklad«, který moudrý písař vynáší spolu s »novými věcmi«; a jestliže
autor dospívá k tvrzení, že »je blízko zániku« (Žid 8, 13), jde tu spíše o
eschatologickou než chronologickou blízkost, která nepopírá její platnost
ani životnost, ani ji nechce omezit na nějaký posvátný obraz či vidinu.
Toto eschaton, které vstupuje do dějin, je zmrtvýchvstalý Kristus J e n ž se
stále odvolává na tajemství Boží láskyplné úmluvy s Izraelem.
Chceme-li z této zásady vyvodit nějakou bezprostřední aplikaci, poznamenáváme, že v tomto smyslu »se stále užívá výraz Starý zákon, poněvadž se stal tradičním (sr. už 2 Kor 3, 14) a potom i proto, že neznamená ani zrušený; ani zastaralý. Všeobecně se tím chce zdůraznit jeho trvalá hodnota jako zdroje Božího gevení (sr. Dei Verbum 3)« (Poznámky*
II, pozn.).
Vyznáváni křesťanské víry má kladný ráz: pohlíží se v něm na Ježíše
jako na Krista, Pomazaného a nevztahuje se k ničemu jinému. Je-li v
něm zahrnut i vztah k židovství, je to - jak jsem již prohlásil - kladný
vztah, protože právě z židovství získáváme poznatky o Mesiáši a mesianismu. A tím se též vytváří svazek mezi oběma náboženstvími, svazek,
který vyžaduje, aby se o něm přemýšlelo a aby se prohluboval, a při němž se
můžeme odvolávat na společnou naději. Židé totiž stále ještě žijí v očekávám Mesiáše a mesiášského údobí. Je-li pravda, že pro nás křesťany Mesiáš už přišel, je na druhé straně rovněž pravdivý článek našeho vyznání
víry, podle něhož se očekává jeho druhý příchod. Kristus-Mesiáš nás proto spojuje se židovstvím, protože skutečně byl a stále zůstává Židem. A
spolu s ním i židovství vstupuje do křesťanství hlavní branou.
Ano, my křesťané jsme absolutně přesvědčeni, že tento Kristus, jehož
lidskou postavu jsme získali od židovského národa, je, tak jak se projevuje ve svém zmrtvýchvstání, Pán a střed světa a dějin. Věříme však též, že
je Syn Boží, a to nás přirozeně odlišuje od židovství.
Musíme tedy říci, že tentýž Ježíš nás spojuje a zároveň i rozděluje. Taková je pravda a nebylo by nikterak užitečné toto rozdělení oslabovat.
Přesto však fakt, že mezi námi existuje »svazek«, zůstává navždy platný a
to znamená, že i v tomto našem rozdělení jsme spolu tajemným způsobem »spojeni«, jak to prohlašuje deklarace Nostra aetate v 6. 4, v první
větě. A to znamená, že Kristus v nejhlubším jádře zdaleka není antisemitský, nýbrž je, abychom tak řekli, vnitřně »prosemitský« a jestliže to
správně chápeme, nevede k odmítání židovského národa a náboženství,
nýbrž naopak, k jejich hlubokému oceněni. K hlubokému ocenění, poněvadž
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základem tu není nějaká vnější okolnost, nýbrž sama specifická totožnost
křesťanství. Pro shrnutí těchto úvah stojí za to znovu citovat, co jasně
prohlásil Svatý otec v římské synagoze: »Žádnému nemůže uniknout,
že zásadním rozdílem je už od počátku přilnutí nás křesťanů k osobě a
učení Ježíše z Nazareta, syna vašeho národa, z něhož vzešli i Panna Maria, apoštolově ... a většina členů první křesťanské obce věřících. Toto
přilnutí však patří do řádu víry ... a to je důvodem, abychom byli ochotni
prohlubovat vzájemný dialog ... při něm můžeme vycházet z prvků Božího zjevení, které společně uznáváme ...«
Nelze tedy říci, že by Nový zákon, ba ani křesťanství jako směrodatný
souhrn víry a úkonů založených na Novém zákoně, byly antisemitské.
Na otázku, která je názvem naší přednášky, je tedy až dosud třeba odpovědět záporně.
Zaver
Přesto však nechci budit dojem, že se vyhýbám jiné, další otázce. Jestliže ani křesťanství, ani Nový zákon jako takové nejsou antisemitské (v
prvním ze tří výše uvedených významů), mohlo by se snad říci, že jsou
antisemitské anebo že se jimi prokázali v některém z dalších dvou významů?
Zde je třeba velmi čestně a otevřeně přiznat:
a) Některé výklady Nového zákona a křesťanství a snad i mnohé byly
během staletí nespravedlivě vůči židovství a obsahovaly předsudky vůči
němu.
b) Takovéto chybné výklady se někdy přenášely i do praxe, buď legálně anebo i jinak, a že tím Židy vážně diskriminovaly, útočily na ně, utlačovaly je a dokonce se proti nim sahalo k násilípři čemž se dospělo až k
jejich fysickému vyhlazování.
c) To ovšem vytvářelo v řecko-římském světě určitou živnou půdu
pro antisemitismus J e h o ž zdrojem však byly před křesťanské prameny, na
něž se odvolávají např. Josephus Flavius (Contra Apionem) a Filon (.Legatio ad Ca i um). Tento postoj se však rozvíjel i ve formě vlastního antisemitismu.
Uznávám tedy toto vše a snad ještě i více, než by se mohlo či mělo
uznat. Teď však bych chtěl co nejjasněji zdůraznit, že je třeba přísně rozeznávat Nový zákon od určitého typu exegeze, stejně jako je nutno důsledně rozlišovat mezi tímto typem »křesťanství« či snad »křesťanstvem«
a mezi zásadnějším významem tohoto výrazu, na který jsem se dosud stále
odvolával. Jedna věc je křesťanství jako celek článků víry a náboženských
úkonů. Druhá věc je jejich historické a kulturní uskutečnění. Je proto
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třeba uznat» že mnoho a snad i všechna historická uskutečněni křesťanství neodpovídají dokonale na společenském a kulturním poli požadavkům našeho náboženského vyznáni Obávám se, že v tomto ohledu
nejsme sami. Kladu si otázku, zda kterékoliv jiné náboženství během
svých dějin bylo schopno vytvořit ve svém zeměpisném prostředí svět
dokonale odpovídající jeho ideálům.
Křesťanství je však v tomto ohledu zvláštním případem. Nevěřím totiž, že některému jinému náboženství (ani islámu) bylo umožněno jako
nám řídit, vytvářet a uzpůsobovat po tak dlouhé historické údobí tak důležitou část lidstva. Jde tu nepochybně o významný a současně i složitý
fakt. Jistě bychom mohli zdůraznit mnoho kladného, co se uskutečnilo.
Aie právě proto i poklesky a meze se nám musí jevit v ještě trapnějším
světle. Jediná naše polehčující okolnost, jestliže vůbec nějaká existuje, je
ta, že muži a ženy jsou jen velmi zřídka na výši úkolu, který jim ukládá jimi vyznávaná víra, pokud ji upřímně vyznávají. Proto také my katolíci si
velmi vážíme svých světců, poněvadž v určitém smyslu napravují slabosti
ostatních.
K těmto chybám a pokleskům patří i některé závažné formy antisemitismu. Je to Boží milost, že si je dnes mnohem zřetelněji uvědomujeme.
Avšak ještě větší milostí je, že jsme se přesvědčili, anebo se snad teprve
začínáme přesvědčovat, že naše křesťanská totožnost (tj„ křesťanství v
prvém výše uvedeném významu) nejenže takové úchylky neschvaluje,
nýbrž že je positivně odsuzuje a ukládá nám, abychom nastoupili opačnou cestuf to znamená, abychom své židovské bratry milovali., respektovali a je-li to nutné, pomáhali je bránit
Myslím, že v mé přednášce ještě zbývá místo pro důkaz, že navzdory
našim záporným postojům, zůstaly během staletí alespoň některé tendence ryzího křesťanského postoje vůči židovství, a to i v nejtemnějších
chvílích. Uvedu zde jen některé body, aniž bych se pouštěl do hlubšího
rozboru. I tak jsem však přesvědčen, že důkladný historicko-teologický
rozbor je dokáže více zdůraznit a možná také objeví ještě jiné.
a) Vědomí, třebaže jen mlhavé, určitého dluhu vůči židovství v křesťanské tradici nikdy zcela nezaniklo. Je ovšem možné, že tento dluh byl
vykládán chybným způsobem, ale tendence v tomto směru existovala a
právě na tomto základě došlo k nynější změně smýšlení. Dodávám ještě,
že vědomí tohoto dluhu bylo obzvláště živé v liturgii a v biblických studiích. V obou případech bude snadné najít příklady.
b) Alespoň na teologické a právní úrovni v církvi a tedy na místech, kde
se rozhoduje o důležitých věcech, stále existovalo jasné přesvědčení, že např.:
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- Židé nemohli být křtěni proti své vůli; to se uznávalo již od dob
svatého Řehoře Velikého (konec VI. stol.).
- Neexistovala žádná polehčující okolnost pro bezdůvodné zabíjení
Židů ani pro jejich utlačování a tím méně pro jejich vyhlazování. Papežové, preláti a světci, jako např. svatý Bernard, se vší silou stavěli proti
hromadnému vraždění Židů křižáky při jejich výpravách na Východ.
- Papežové energicky odsoudili pomlouvačná obviňování z tzv.
»rituálního zabíjení dětí«, tj. zrůdné přesvědčení, že Židé si přáli krev křesťanského dítěte nebo chlapce pro své velikonoční obřady a že tedy konali takové oběti. Uctívání těchto údajných »mučedníků« nebylo nikdy
schváleno, naopak, někdy bylo přísně odsouzeno, jako tomu bylo v případě Šimona z Tridentu od Sixta IV. anebo v podobném případě v Polsku od Benedikta XIV.
Chtěl bych ještě dodat, že antisemitismus, chápaný v modernějším a
mnohostranném smyslu jako »rasismus«, byl v katolické církvi výslovně
odsuzován již dlouho před IL Vatikánským koncilem. V tomto ohledu cituji pouze dekret dřívější kongregace posvátného officia z 28. března
1928, v době Pia XI. (sr. AAS 20, 1928, str. 104), kterým se výslovně odsuzoval antisemitismus; výraz užitý v souvislosti, jež se zdála vztahovat
spíše na Francii než na německou Výmarskou republiku.
Týž Pius XI. věnoval rasismu celou encykliku a - aby došla na místo
určení - neváhal ji zveřejnit v němčině, přestože se již od dávných dob
dávala přednost latině. Jde o Mit brennender Sorge z roku 1937. Ze strany Svatého stolce jí předcházela celá řada směrnic a připomínek o tom,
jak čelit v katolické výchově nebezpečným rasovým teoriím, které tehdy
znamenaly především antisemitismus. Rovněž Pius X3. řekl v září 1938
skupině belgických novinářů: »V mešní eucharistické modlitbě se odvoláváme na Abraháma jako na svého otce ve víře; proto jsme všichni duchovně rovněž Semité«. Je tedy zřejmý odpor církve vůči antisemitismu,
který se v oné době stále více šířil. Takovéto reakce dokazují - když už
nic jiného - alespoň pravdivost základního tvrzení: Křesťanství není antisemitské, Nový zákon není antisemitský.
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KAREL ŘÍHA ( Ř í m )

ZÁSADY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
1. Křesťanská naděje
Život svaté Rozálie vzněcoval mou fantazii za mých mladých let.
Vídával jsem ji zpodobenou jako poustevnici, se zářivým obličejem, odpočívající v ozdobné jeskyni, v podstavci krásných barokních sousoší,
zvaných »morové sloupy«. Dověděl jsem se, že tyto památníky byly skutečně
postaveny na poděkování za odvrácení morové nákazy, připisované též úctě
svaté Rozálie. Mohla by však tato úcta ještě dnes pro nás něco znamenat?
Anebo by to byl úplný anachronismus? Odpověď na tuto otázku jsem nalezl
v kostele svaté Rozálie v městečku Palestrina blíže Říma. Tam, před oitářním
obrazem, jsem poznal strašlivou aktuálnost kultu svaté Rozálie.
Z blízka do dáli chaotická směs lidských těl. Se svými záhadnými
funkcemi leží na zemi v nejrůznějších polohách. Některá jsou v hlubokém bezvědomí, jiná v těžkém snu. Ojediněle se pokoušejí o nějaký pohyb, ale zármutek jim vysál všechnu sílu. Spleť údů naznačuje, že by jeden pro druhého mohl mít nějaký význam. Ale to je všechno jen rituál,
končící v prázdnotě. Království smrti.
Uprostřed tohoto hřbitova klečí postava v řeholním hábitu: Rozálie.
Ale tak mladistvě svěží jsem ji dosud nikdy neviděl. Její tvář je prozářena
zevnitř. Pomalu začínám chápat; to jsou tedy ty tajemné dějiny duše, v
nichž se člověk stává stále mladší. Vytrhla se násilím z odcizení světa.
Odevzdala se Bohu. Teprve v něm nalezla sama sebe, ale v podobě obnovené, proměněné, věčně mladé. Už nikdy se nemůže vrátit k pozemskému
žití, k tomu rituálu smrti. Přístup k němu je uzavřen desateronásobnou
hradbou zapomenutí. Nákaza tohoto světa se jí nemůže dotknout. Její
zdraví je nepřemožitelné. Je snad osamocená uprostřed všeobecné zkázy? Stýká se s anděly. Některé z okolních postav k ní vzpínají ruce. Pokoušejí se dokonce povstat.
Čím déle se vydávám působení tohoto obrazu, tím více na mne přechází jeho dění. Vstoupil jsem do tohoto prostoru a jsem jeden z těchto
lidí: dech v dechu, pulz v pulzu, tak jako oni žiji i já životem vášnivým a
těžkým, plným bezmocné touhy. Všichni sdílíme totéž ovzduší, které od
rozkladu duchovních hodnot postupuje k ochromení společnosti.
Ó domove, domove! Krajino dětství, »kterou všichni známe a v níž
ještě nikdo z nás nebyl«! Všichni ji známe, všichni jsme ji zahlédli, snad
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ve skutečností, snad v nějakém klamném zrcadlení - fata morgana pravého dětství - tu krajinu, v níž by byl konec tohoto hrozného snu, v níž bychom byli zase zdraví a žili svým vlastním životem a nalezli sebe. Max
Horkheimer, který to napsal, zoufal nad touto možností.
Myslitelé, kteří nemají víru, nám podávají jen podrobný, věcně chladný a nelítostný rozbor lidské situace. Ale východisko z ni nenalézají.
Abych mohl nalézt východisko, musel bych předem pochopit, kdo jsem
já. Ale jak bych to mohl pochopit, když ani nejusilovnějším myšlením
nejsem s to předstoupit před sebe tak, abych se viděl tváří v tvář? Mé
vlastní já zůstává stále v pozadí všech mých myšlenek, a čím více se namáhám, abych je uchopil, tím více mi uniká. Martin Heidegger rezignoval na toto úsilí a napsal: »Člověk je bytost, která má nesmírně daleko sama k sobě.« Ale co kdyby nějaká dobrotivá světlá Moc nám vyšla vstříc a
zjevila nám, kdo jsme my, kdo je každý z nás osobně? Ale k tomu by nestačilo, aby nám jen nastavila zrcadlo. V něm bychom zahlédli zase jen
nějaký obraz, a toho se hrozíme. Osoba se nedá zobrazit jako něco hotového a předem daného. Osoba není dána jako přirozenost nějakého živočicha s jednoznačně určenými pudy a reakcemi. Osoba existuje jen
tím, že se uskutečňuje. Uskutečňuje se tím, že se pozvedá sama nad sebe.
To ovšem sami ze sebe nedovedeme. Ale co kdyby - tu naději v sobě
chováme ~ co kdyby nějaká láskyplná Moc si podmanila naše srdce a
proměnila je a pozvedla je k sobě? Naděje v nás zápasí s beznadějí.
Svatý Pavel vícekrát opakuje, že člověk nevěřící nemá naději. Píše
např. k Efesanům: »Byli jste bez naděje a žili jste ve světě bez Boha« (2,
12). To je velmi trpké a smutné slovo. Ale jeho platnost si můžeme stále
ověřovat: Kdo nemá pravou naději, spoléhá jen na svůj důmysl. Snaží se
svůj život zjišťovat Hromadí hmotné prostředky. Ty však jsou nejisté,
nečiní svého vlastníka šťastným, nechrání proti existenčním ohrožením,
lidským konfliktům, ranám osudu, nemoci a smrti; nejdou s námi na
věčnost. Vědou a technikou ovládá přírodu a využívá jejích sil. Ale technika přírodu ovládla i zničila. Civilizace některé nemoci vymýtila a jiné tzv. civilizační - nemoci vyvolala. Medicína život prodloužila a zároveň
rozmnožila obtíže stáří a dlouhého umírání. Televize nepřiblížila člověka
člověku, jak se očekávalo, nýbrž právě naopak: z hlubin televizních obrazovek na nás hledí fantom odcizení.
Tyto věci netvoří pev ný základ naděje, v níž jde o všechno, o nás samé, To věděl už ve 13. století svatý Tomáš Akvinský, který učil: Tam,
kde jde o všechno, o smysl života, o spásu a věčnost, člověk sám sobě ponechaný není schopen se rozhodnout mezi nadějí a zoufalstvím. Základem
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naděje je Boží pomoc, jíž se doufající »dotýká«, o niž se »opírá«. Pouze křesťan je člověk, který má naději. To je tak samozřejmé, že to Písmo svaté ani
zvlášť nezdůrazňuje, pouze z toho vyvozuje důsledky: »V naději se radujte, v
soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí« (Řím 12, 12). »Nesmíte truchlit
(pro zemřelé), jako to dělají ostatní, kteří nic nevědí o naději« (1 Thes 4, 13).
V katechismu jsme se učili: »Co je křesťanská naděje? Křesťanská naděje je pevné očekávání, že Bůh pro svá zaslíbení nám dá věčnou blaženost a všechny prostředky, kterých k jejímu dosažení potřebujeme.« Křesťanská naděje - a jiná není - se tedy zakládá na Božím zaslíbení a nikoliv
na lidských výpočtech. Problém života nelze řešit jako početní úkol. Naděje se nezakládá pouze na tom, co lze rozumem dokázat. To, co můžeme dokázat, je příliš málo, než aby nám to dostačilo k životu. Naděje je
něco jiného než mýtus nekonečného pokroku J a k to chápalo osvícenství.
Naděje není zákonitost vývoje, jak učí marxismus-leninismus. Naděje
není slepé předjímání budoucnosti, jak myslil Ernst Bloch ve své tzv.
»filosofii naděje«. Ve skutečnosti je člověk odkázán na svobodu druhých
osob. Jen když Bůh se nás ujme, můžeme být klidni, můžeme se cítit
bezpečni, můžeme se utišit jako »dítě na klíně matky«, jak praví jedna
starozákonní modlitba (Ž7 131, 2).
Naděje se vztahuje předně na věčný život, potom na všechny
prostředky, jichž k jeho dosažení potřebujeme. Svatý Pavel píše: »Tehdy
budu poznávat dokonale, podobně jako Bůh poznává mne« (1 Kor 12,
12). Tam už nebude nic temného, nic hříšného, nic neprůhledného. Budeme lnout k Bohu a v této extázi lásky nalézat, poznávat sami sebe tak
úplně a dokonalejak Bůh poznává nás. To je tedy křesťanská perspektiva
konečné spásy, nalezení vlastní identity.
Křesťanská naděje se zakládá pouze na Božím milosrdenství. To je
nám však tak blízké, že dává počátek naplnění již v tomto čase, »Obraťte
se a věřte v radostnou zvěst: království nebeské se přiblížilo« (Mk 1, 15).
Toto líbezné pozvání zvěstuje největší událost lidských dějin. Království
nebeské je již zde: pokoj a radost srdce jsou svědectvím jeho přítomnosti.
Zároveň však není ještě docela uskutečněno. Zbývá nám ještě mnoho bojovat a trpět, aby se uskutečnilo v nás a skrze nás v tomto světě. Bojovat
proti nepravdě v nás, která se chce vyvyšovat nad to, co vpravdě jsme:
pouhé nic. Až projdeme oním »bodem nula«, bude Bůh všechno ve
všem. Dovedeme to? Kristus nás ujišťuje: »Jestliže vy ... umíte dávat
svým dětem dobré dary, čím spíš nebeský Otec dá Ducha svatého těm,
kdož ho prosí!« (Lk 11, 13). Pro jistotu naší naděje se svatý Pavel dovolává Boží lásky, která se zjevila v Kristu: »Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
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Když on ani vlastního Syna neušetři^ ale vydal ho za nás za všechny, jak
by nám s ním nedaroval taky všechno ostatní?« (Řím 8, 31n).
Věrné Boží vedení a Boží pomoc v minulostí jsou zárukou naší přítomné naděje. Ta pak se osvědčuje v lidsky beznadějných situacích. Kryštof Kolumbus píše ve svých vzpomínkách: »Hrozil jsem se dálky, která
nás dělila od evropských břehů. Zatajoval jsem v lodním deníku pravý
stav věci. Přesto se mužstvo proti mně bouřilo. Když se o mne pokoušela
zoufalost, ozval se v noci hlas: Zda jsem tě nevyvolil k velkým činům?
Zda jsem nebyl s tebou ve všem, co jsi podnikal? Zda jsi nenastoupil tuto
cestu s úmyslem otevřít nové země hlásání evangelia? Vzchopil jsem se k
naději a netušil jsem, že země byla již docela blízko.«
My hledáme jinou zemi, domov dětství, vlast, v níž bychom žili svým
vlastním životem. Nalézt svůj život, sám sebe, svou vlastní identitu - to
je nesmírný pathos, vášeň všech vášní. Touha být sám sebou - to je
nepřemožitelná vzpruha našeho jednání a snažení. Ale i tato síla zapadla
hluboko, hluboko v tichém, snad neuvědomělém zoufalství. Lidé zoufali
nad smyslem svého života, a proto nemají ani zájem o krásu tohoto světa, ani radost k činnosti, ani sílu ke konání dobra.
Ale jen řekněte někomu, máte-li toto odůvodněné míněni: »V tom,
co konáte a jak jednáte, v tom nejste vy. Vy jste jiný. Ve vás žije veliká
touha po Bohu. Nemusíte ji v sobě ani zvlášť budit. Pouze se přenechejte
jejímu proudění. Ona vás povede do zaslíbené země, v níž naleznete
teprve sám sebe v podobě nepředstavitelně nové, proměněné, věčně mladé.« Uvidíte, jak ten člověk okamžitě ožije. To slovo na něj zapůsobí
jako elektrická jiskra. Snad vás až zamrazí, když si uvědomíte, že jste se
dotkli ústředního nervu jeho života.
Svatá Rozálie udělala větší objev než Kryštof Kolumbus. Ona vkročila
do té země, »již každý zná a v níž ještě nikdo z nás nebyl«. Známe ji a
přece si ji nedovedeme ani představit, ani opravdu účinně po ní zatoužit
V tom si uvědomujeme svou bezmocnost. Bez Boží pomoci se nedovedeme vzchopit, nedovedeme udělat ani krok, ani půl krůčku na cestě spásy, Ani slovo »Ježíš« nedovedeme vyslovit s patřičnou úctou bez Boží pomoci, jak píše svatý Pavel (1 KOT 12, 3). Když nám lidské prostředky chybějí, nejsme v pokušení se na ně spoléhat. Tehdy si uvědomujeme, jak
beznadějná je naše situace. Ale právě tímto přiznáním se v nás vytvořil
prostor naděje. Neboť naděje se může osvědčovat pouze v beznadějných
situacích. To je zákon její dialektiky. Právě proto se odvažujeme doufat.
»Poznal jsem, že je naděje«, zapsal si jeden židovský mnich v sídlišti
Qumran u Mrtvého moře snad v době Kristově. V roce 1947 a v násle104

dujících letech se v oněch místech nalezlo velké množství důležitých spisů, mezi nimi i onen nepatrný zlomek: »Poznal jsem, že je naděje.« Tato
pravda je schopna změnit život člověka.
Svatá panno Rozálie, tvé věčné mládí nás fascinuje. Přimlouvej se za
nás u Boha!
2. Křesťanská chudoba
První pravda, kterou nesmíme ztratit ze zřetele ve všech svých úvahách, je tato: Je výsadou a břemenem člověka, že se nemůže nechat životem pouze unášet, že musí zaujmout k svému životu uvědomělý postoj,
že musí život vést. Člověk totiž není nikdy dán jako hotová bytost ani
jako jednoznačně určený projekt s přesnou zákonitostí vývoje, se zakódovanými vztahy a předurčenými reakcemi. Nemůže tedy ani sebe nalézt
tak, že by pouze nezúčastněně konstatoval, co zde je objektivně dáno i
bez něho a před ním. Co je dáno, je příroda, nikoliv osoba, nikoliv duch
člověka. Člověk je sice v celém rozsahu své bytosti příroda, ale také v celém rozsahu své bytosti duch a osoba. Víme konečně i ze zkušenosti, jak
hluboce osoba proniká, oduševňuje, vede a proměňuje už i sám biologický základ naší bytosti. Osoba je sama sebou pouze tím, že uplatňováním své svobody uskutečňuje sebe. Proto člověk může nalézt sám sebe
pouze tím, že uskutečňuje sebe.
Druhá pravda, na kterou nesmíme zapomínat, je tato: Člověk žue ve
světě. Svět člověka je celek smyslově vnimatelných skutečností, s nimiž
je jeho osoba spojena: patří k němu příroda, technika, kultura, lidské společenství se svou řečí a dějinami. Tento svět je nejen podmínkou fyzické
existence člověka, nýbrž i prostředím, do něhož on promítá své myšlenky, v němž nalézá podobu svého ducha a v němž se vůbec uskutečňuje.
Ale člověk je bytost nehotová, složitá a mnohoznačná: podle toho ani
jeho svět není předem dán, nýbrž otevírá se podle jeho zaměření a úsilí.
Člověk je otevřená bytost v otevřeném světě. Každý člověk má svůj
vlastní svět.
Odkud se vlastně v člověku bere touha po majetku? Člověk je duch v
těle. Tělo není vězením ducha, jak učil kdysi Platon, nýbrž přirozený výraz ducha a prostředek jeho uplatnění a jeho existence ve světě. Člověk
spěje ke svému cíli - ať už časnému nebo věčnému - prostřednictvím tělesných sil ve smyslovém prostředí. Skrze smysly jsme spojeni s veškerou
hmotnou skutečností. Náš svět patří k nám J e jakýmsi rozšířením naší tělesně-duchovní bytosti. Naše vztahy k našemu světu se rozšiřují bez hranic - do neurčitá nebo do nekonečna. Jsou v nich ovšem oblasti a vrstvy
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bližší a vzdálenější. Některé jsou v určitých situacích od našeho těla
neodlučitelné. Kdosi položil otázku: Kde jsou vlastně hranice těla řidiče
auta? Skrze soustředěnou pozornost a řídící mechanismy je takřka
sjednocen s tímto vozem. Mohli bychom se podobně ptát: Jak pociťuje
nájemník svůj byt, který si najal, upravil a podle svého vkusu zařídil? Jak
pociťuje mladý muž svůj dům, který vystavěl a uvedl do něho svou rodinu? Jistě jinak než všichni ostatní, kteří ten dům pouze zvenku pozorují
nebo do něj vkročí. Pro něho je to však nejen ochrana a zajištění do budoucnosti pro jeho drahé, nýbrž i jeho osobní výraz, jenž na něj opět
zpětně působí a s nímž on jaksi srůstá v jeden celek. Jak pociťuje hospodář pole, které osel, zahradník sad, který vysázel a který vzrostl v jeho
péči a před jeho očima? Není to snad tak, jako by on sám zapustil kořeny
v této zemi a rozložil korunu svého života do volného prostoru? Proto
chce nějakým způsobem vlastnit, co obdělává nebo co si vytvořil. Jeho
dílo je mu ochranným štítem a upevněním jeho identity. Tato snaha má
ovšem - jako všechno přirozené a přirozeně dobré - také svou druhou
stránku. Antoine de Saint-Exupéry ji vyjádřil takto: »Pracujeme-li pouze
pro hmotné statky, budujeme své vlastní vězení.«
K našemu světu nepatří pouze hmotné statky, nýbrž i druhé osoby.
Ty ovšem nemůžeme vlastnit, ale přesto se snažíme v jejich duchu uskutečnit Velmi nám na tom záleží, abychom je získali, abychom u nich dosáhli uznání a potvrzení naší identity. V tom ovšem jsme závislí na jejich
svobodě. Tak se snaha o sebeuskutečnění, která se zdála zpočátku tak nevyhnutelně nutná a neomezená jako slepá síla, stává složitou, závislou a
relativní. Viktor Frankl, vídeňský profesor psychiatrie, došel k tomuto
názoru: »Smysl života je sebeuskutečnění, ale nikoliv přímo a záměrně
chtěné.« Máme-li na mysli dobro jiných a žijeme-li pro jiné, docházíme
sebeuskutečnění jakoby mimochodem nebo darem. V tom pak je podle Frankla - záruka duševního zdraví.
V čem se liší postoj, který nazýváme »křesťanská chudoba«, od těchto mezilidských vztahů, v nichž jednotlivé osoby docházejí sebeuskutečnění nezáměrně a nepřímo? V tom, že se neobracíme k druhé lidské osobě, nýbrž k
Bohu. Poněvadž on nás tolik přesahuje a jeho vůle je nám skrytá a nevyzpytatelná J e toto obrácení k Bohu mnohem radikálnější než obrácení k člověku.
Není možné jinak než jako úplné, bezvýhradné a neodvolatelné. Jemu s
důvěrou odevzdáváme naši touhu a potřebu sebeuskutečnění.
Co je tedy, ve světle tohoto rozboru, křesťanská chudoba? Křesťanská
chudoba v užším slova smyslu je vzdání sebeuskutečnění v hmotném
světě; jejím opakem by bylo lpění na. majetku. Křesťanská chudoba v
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širším slova smyslu zahrnuje nadto i vzdání sebeuskutečnění v duchu
jiných lidí; jejím opakem by byla též osobní ctižádost. Obojí je možné
pouze v obrácení k Bohu, jenž zná lépe naši přirozenost než my sami a
může nám dát vnitřní bohatství větší, nežli si dovedeme představit
Nikdo se nemůže vzdát sebeuskutečnění ze svého vlastního popudu a
ze své iniciativy. Tajemství křesťanské chudoby je však v tom, že Bůh nás
zve na tuto cestu a slibuje nám uskutečnění vyšší jako dar: místo pozemských
statků království nebeské. Kristus od nás především žádá, abychom nelnuli k
majetku, nýbrž považovali se za jeho věrné správce. Na druhém stupni ozve-li se povolání od Boha - jde o skutečné vzdání majektu: »Chceš-li být
dokonalý, jdi, prodej vše, co máš, a dej to chudým a budeš mít poklad v nebi.
Potom přijďa následuj mě!« (Mt 19,21). Pouze v následování Krista má duch
chudoby a skutečná dobrovolná chudoba své odůvodnění a svůj smysl.
Povolání k chudobě s Božím přislíbením je dar a nezasloužená milost.
Boží milost je vždy radikálně odlišná ode všech přirozených pohnutek. Z
druhé strany však přece jen předpokládá přirozenost a zdokonaluje ji.
Kdybychom nenalézali žádné náznaky ducha chudoby v přirozeném řádu,
byl by ideál křesťanské chudoby těžko pochopitelný a přijatelný. Jakýsi
zákon chudoby však vládne vůbec v oblasti ducha a lidské kultury. Tak
např. umělec se jistě uskutečňuje ve svém díle; ale musí se ho vzdát a od
něj se odloučit Můžeme však pozorovat ještě více: jistě jste se již setkali
se zcela prostými lidmi, kteří byli spokojeni s tím, co měli, nepřáli si větší
byt ani postup v pracovním zařazení, nechtěli rozšiřovat prostor svého sebeuskutečnění. To může být dobré nebo špatné, podle okolností a pohnutek; podivuhodný je vnitřní mír, vycházející z takového postoje; můžeme v tom vidět znamení, že nelnout k majetku je pociťováno jako hodnota, která'je žádoucí a přináší radost.
Tato pravda je cosi tajemného. Přesvědčení o ní nám dává pouze víra
a osobní zkušenost V Písmu svatém Starého zákona byla tato víra a
zkušenost ještě velmi zastřená: Chudoba není žádoucí. Je to nedostatek a
bída, která může být dokonce Božím trestem. Chudý však volá k Bohu a
prosí o pomoc. Chudý je zbožný; tato zbožnost je podmíněna fyzicky zakoušenou bolestí. Izraelský národ sám je chudý, utlačený, odkázaný na
Boží pomoc. V národním společenství má i jednotlivý člověk důvěru:
»Hleďte, ubožák zavolal a Pán ho uslyšel
a pomohl mu ze všech jeho úzkostí« (Ž/ 34, 7).
V Novém zákoně je duch chudoby - nelnutí k majetku - požadavek
naprosto podstaný: »... chudým se hlásá radostná zvěst (evangelium)«
(Mt 11, 5). Jen chudí jsou schopni ji pochopit a přijmout.
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Tajemství chudoby žil a hlásal Kristus - od svého narození až k smrti.
»Lišky mají doupata a létaví ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá kam položit
hlavu« (Lk 9, 58). Vydal se světu bez záštity majetku a bez ochrany mocných přátel a svět mu byl nepříznivý. Podle jeho příkladu křesťanská chudoba není pouze ctnost nebo etický, mravní postoj, nýbrž sama podstata
křesťanství.
Výrazem Kristovy chudoby je jeho život v Nejsvětější svátosti. Ta
udává míru chudoby, která je bez míry. On dal všechno jiným, nic si nevyhradil pro sebe. On je člověk, jenž žije pro jiné. »Proč je Kristus chudý?«, ptá se Heinrich Spaemann. A odpovídá: »Poněvadž Bůh je chudý.
Ježíš je jeho zjevitel, jeho dokonalý obraz, jeho výraz« (1). Bůh je chudý,
poněvadž si nic neponechává, všechno sdílí. Otec sdílí sebe Synovi a Syn
lne k Otci v Duchu svatém. Vlastností těchto božských vztahů j e bezvýhradnost a dokonalá svoboda v lásce. Jejich odleskem je stvořený svět:
ten byl vybudován podle idejí věčného Slova v lásce Ducha svatého. Na
dokončení tohoto díla však má spolupracovat člověk podle ideálu božské chudoby, která všechno sdílí a všechno darem získává zpět.
Nyní již chápeme, že křesťanská chudoba je něco jiného nežasketická
praxe buddhistických mnichů nebo na odiv stavěná chudoba dávných
řeckých myslitelů, zvaných »cynikové«. Diogenes bydlel v sudě a roěl prý
pouze misku k pití vody. Když viděl, že kdosi pil vodu z dlaně, rozbil i tuto misku. Křesíanská chudoba je důsledek naděje. Je to znak sebevědomí
církve, svědectví, že Boží království je nám nabídnuto a že prožíváme své
bohatství v Boží lásce k nám. Křesťanská chudoba není netečnost nebo
bezstarostná nedbalost. Má v sobě cosi dvojznačného, dialektického. Můžeme to dobře pozorovat na životě mnišských řádů v době jejich přísné
observance: čím skromněji a nenáročněji žili jejich členové jako jednotlivci, tím více vynakládali na krásu bohoslužeb a nádheru Božího domu.
Chrámy, které postavili J s o u vlastně odleskem vnitřního bohatství, které
nám Kristus vykoupil svou chudobou. »Znáte přece milost našeho Pána
Ježíše Krista: on, bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z
jeho chudoby« (2 Kor 8, 9).
Tajemný smysl chudoby tušil básník Rainer Maria Rilke: »Chudoba
má velkou záři zevnitř.«
Svatý František z Assisi prožil požehnání chudoby existenciálně a ne
pouze esteticky: zasnoubil se s Paní Chudobou. Zakladatelé řádů uctívali
chudobu jako matku řeholního života; věděli, že ten, kdo neshromažďuje
(L) HEINRICH SPAEMANN, Armut - GewaUhsigkeU - Friede, v »Christliche Innerlichkeit« 18
(1983)» sir. 279-286.
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poklady na zemi, má svůj poklad u Boha. »Vždyť kde je tvůj poklad, tam
bude i tvé srdce« (Mí 6, 21). Charles de Foucauld, služebník Tuaregů na
Sahaře a zakladatel Menších bratří a sester Ježíšových, pochopil nutnost
chudoby ve vztahu ke Spasiteli: »Jak rychle se stane chudým ten, kdo si
tě opravdu zamiloval, Pane«, je jeho vyznání.
3. Křesťanská askeze
Vraťme se k tvrzení profesora Frankla: »Smysl života je sebeuskutečnění, ale nikoliv přímo a záměrně chtěné.« Viděli jsme, že v záležitostech, v nichž jde o smysl života, člověk není svým vlastním pánem. Je
odkázán na svobodu druhých osob. Skrze ně může dojít k sebeuskutečnění nepřímo a bez vlastního záměru, jako darem. Jde-li však o všechno,
o spásu a věčnost, můžeme spoléhat pouze na Boží zaslíbení. V něm je
naše naděje, v něm máme nekonečné vnitřní bohatství, když jsme se
vzdali sebeuskutečnění v hmotném světě a následujeme Krista chudého.
Něco jiného je však náhled rozumu a rozhodnutí vůle a něco jiného
jsou naše přirozené sklony; ty totiž hledají sebeuskutečnění bezprostřední a v této snaze neznají omezení ani nasycení. »Majetek je jako
mořská voda; čím více ji člověk pije, tím více žízní«, praví lidová moudrost. Naproti tomu se Boží zaslíbení vztahují na dobra budoucí a
nepředstavitelná. Přijímáme je pouze vírou. Proto jsme ve stálém nebezpečí, že spontánní hnutí v nás převládnou a nás ovládnou. V názoru na
člověka je křesťanství velmi realistické. Žádá od nás, abychom své přirozené sklony usměrňovali, vychovávali, integrovali v celku osobnosti. To
je možné a smysluplné jedině tehdy, když se celou osobou oddáme Bohu. To je křesťanská askeze: soustavná snaha, aby nižší síly naší přirozenosti byly podřízeny rozumu a vůli a tyto Bohu. Toto úsilí ovšem nelze
oddělovat od Božího volání a Boží pomoci; jinak by bylo prázdné a neúspěšné, nebo by vedlo k charakteru, jehož zdánlivá pevnost by byla draze
zaplacena jednostranností a násilným omezením osobnosti. Nesmíme
tedy ztrácet ze zřetele, že smyslem křesťanské askeze je spolupráce s Boží
milostí, a jejím cílem je křesťanská dokonalost, která je v lásce.
Slovo »askeze«, dnes tak zdiskreditované, mělo původně velmi dobrý
zvuk: znamenalo jakékoliv cvičení. Cvičení jsou pravidelně opakované
úkony, jejichž cílem je udržení tělesných a duševních sil v dobré kondici
a zvyšování jejich výkonnosti. K cvičením vede již přirozený pud: můžeme to pozorovat napL v hrách dětí a mladých zvířat. Záměrně konaná
cvičení jsou nezbytná nejen ve sportu, ale náleží již ke každé spořádané
životosprávě. Vedle tělesných cvičení existují ovšem i cvičeni duševní:
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jsou to praktické výkony, doplňující teoretickou výuku: matematická
cvičení, fyzikální cvičení, cvičení ve zpěvu, v hudbě, v psaní na stroji...
Všechna tato cvičení jsou sama o sobě jednostranná: rozvíjejí pouze jednu schopnost; ostatní schopnosti jsou tím někdy nepřímo vedeny, jindy
však zanedbávány nebo dokonce potlačovány.
Jsou snad možná cvičení, jež by vedla k dokonalému rozvoji celého
člověka? Zajisté. Jsou to cvičení jakákoliv - opravdu záleží málo na tom,
jaká - jen jsou-li začleněna, integrována v celé osobnosti. Potom však v
nich musí být, a to na prvém místě, nějaký prvek duchovní. Duch j e totiž
schopnost univerzální; proniká tělo i duši a vyjadřuje se v nich. Duch
však není předem jednoznačně určen; podle zaměření vůle a vzmachu
svobody se projevuje způsoby velice různými. Jaká jsou tedy duchovní
cvičení, jež by člověku odpovídala? To záleží na tom, jakou máme představu o ideálním člověku.
Známé heslo Miroslava Tyrše: »V zdravém těle zdravý duch«, nelze
chápat jednostranně, jako by tělo mělo mít vždy primát a duch by jen na
něm závisel. Ze zkušenosti víme, že právě v přebujelé tělesnosti duch
zakrňuje. Je sice pravda, že zanedbávání těla vede k nezdravým formám
duchovního života, ale naopak můžeme i pozorovatJ a k moderní kult těla působí zpovrchnění a ztrátu smyslu pro hodnoty ducha. Často v tělesneduchovních souvislostech vychází iniciativa od duchovní stránky člověka: síla vůle, vnitřní svoboda, vzmach naděje, oddanost nadosobnímu
cíli mobilizuje síly těla a oduševňuje tělesný výraz. Proto ono heslo: »V
zdravém těle zdravý duch«, musíme chápat jako ideál harmonického rozvinutí celého člověka, v jeho tělesné i duchovní stránce.
Hybnou silou řecké antiky byl ideál: člověk krásný a dobrý. Tato
představa o člověku působila dále v naší evropské křesťanské kultuře až
do nejnovější doby. Nyní však se zdá, že se její zásadní jednota rozpadla a její sugestivní síla ztratila. Princip disharmonie v umění a horizont úzkosti v myšlení usvědčují onu vůdčí ideu z jednostrannosti a částečnosti. Vskutku musel onen ideál odezírat od krajních situací lidského
života, jako je chudoba, nemoc, stáří, smrt, a mohl se uskutečňovat jen
na základě vynucených obětí lidí vyděděných ze společnosti, tělesně postižených anebo bezprávných otroků.
Ostatně už v antice byly školy filosofie a duchovního života, které učily, že k rovoji lidské osobnosti je třeba vést přirozené sklony člověka, neponechávat jim volný průběh a případně je omezovat. Tak např. v pytagorejských společenstvích se vyžadovalo mlčení, meditace a půst. Tato
askeze - ostatně velmi osvícená - snad nějak odpovídala nepochopitelné110

mu hnutí lidské přirozenosti, které vždy spojovalo modlitbu s tělesným
sebezapřením. Odpírání ukojení tělesných potřeb - potrava, pohlavní
aktivita - nalézáme ve všech světových náboženstvích. Snad nejdále v
tom zacházeli američtí Indiáni, kteří věřili, že prodlouženým přísným
postem, až k úplnému vyčerpání, donucují božstvo, aby zasáhlo a jim
pomohlo.
Zjevené náboženství se velmi liší od těchto náboženských představ
tím, že askezi relativizuje. Světový a životní názor Starého zákona je optimistický: svět je dílo Boží a všechno, co vyšlo z tvůrčí moci a lásky Boží,
je dobré. Starý zákon má proto zcela kladný vztah a otevřený, svobodný
postoj k tělesnosti i k pohlavnímu životu. Přesto však vyžaduje pokání,
jestliže se jednotlivec nebo společenství provinili. Velkou kající postavou
Starého zákona je král David, který se po svém hříchu modlil: »Smiluj se
nade mnou, Bože«, a pokorně a trpělivě přijal. Boží tresty. V době hrozící
katastrofy volali proroci: »Nyní - praví Hospodin - obraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, nářkem a pláčem! Roztrhněte své srdce, ne
pouze šaty, a obraťte se k Hospodinu, neboť je dobrotivý a milosrdný,
shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí« (JI 2, 12).
Pravidelný přísný půst byl ve Starém zákoně stanoven pouze najeden
den v roce: byl to velký den smíření. Farizeové však konali více: postili se
dvakrát týdně. Když vytýkali Ježíšovi, že jeho učedníci se nepostí, řekl:
»Můžete nutit hosty na svatbě, aby se postili, dokud je ženich mezi nimi?
Přijdou však dny, kdy jim ženich bude odňat, a potom se budou postit . . .«
(Lk 5, 34n). Praxe postu je tedy podmíněna okolnostmi, ne však odvolána. Ježíš se před začátkem svého veřejného působení - podobně jako Jan
Křtitel - modlil a postil na poušti. Při jisté příležitosti prohlásil: »Tento
druh posedlosti se nevymítá jinak než modlitbou a postem« (Mk 9, 29).
Konečně žádal Ježíš novou askezi jako následování svého příkladu: »Kdo
chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě«
(Mt 16, 24).
První křesťané v radosti vykoupených lidí neznali předepsané posty
ani jiné skutky pokání. Čteme o nich: »Každý den vytrvale a svorně přicházeli do chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s
upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě« (Sk 2, 46n).
Apoštolé však se radovali, když pro jméno Ježíšovo byli vyslýcháni a zbičováni (Sk 5,41). Na důležitá rozhodnutí se připravovali modlitbou a postem: tak se postili křesťané v Antiochii, dříve než vyvolili Pavla a Barnabáše pro apoštolskou cestu (Sk 13, 2). A Pavel a Barnabas podobně »v jednotlivých obcích s modlitbou a posty ustanovovali starší...« (Sk 14, 23).
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Pavel rozvinul teologii, v níž askeze jako následování Krista má důležité místo. Srovnává život křesťana s během na závodišti: kdo chce zvítězit, »zachovává ve všem zdrženlivost« a »dra svoje tělo v tuhé kázni«
(1 Kor 9, 25. 27). Nutnost sebezáporu odůvodňuje symbolikou a působením křtu: »Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili, jak velikou moc má Bůh,
který ho vzkřísil z mrtvých« (Kol 2, 12). Sám se cítí »spolu s Kristem
ukřižován« (Gal 2, 19). Konečně chápe funkci a smysl askeze ve společenství těla Kristova, tj. církve: »... doplňuji na svém těle to, co ještě
zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; obrací se to k prospěchu
jeho těla, to je církve« (Kol 1, 24).
Smysl askeze není sebetrýznění. To by mohlo být dokonce i zvrácené.
Něco si odříci je však nutné, abychom se ukáznili a získali vládu nad sebou, nabyli odstup a svobodný vztah k věcem a událostem, abychom podrobili, jak se dříve říkalo, tělo duchu a ducha Bohu. K udržení vnitřního
míru, bez něhož duchovní život není možný, je nutno ovládat smysly:
oči: nemusím všechno vidět; uši: bráním se prázdné zvědavosti; chuť:
dovedu si něco odepřít v jídle; nálady: chci plnit svou povinnost, i když
mě to právě netěší. To bych ovšem nedovedl, kdybych to nespojoval s
modlitbou. Z druhé strany každé sebezapření zase zpětně vyvolává dispozici k modlitbě. Tato tajemná souvislost platí již v přirozeném řádu, a tím
více v řádu vykoupení. Svatý Pavel o tom napsal: »Stále prožíváme na
svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle«
(2 Kor 4, 10).
Vychovatelé objevují zarážející fakt: dnešní mládež se nedovede na
nic těšit a projevuje vůbec málo radosti ze života. Domnívají se, že je to
tím, že mladí lidé dostanou ihned všechno, co si přejí, a nedovedou si nic
odepřít Psycholog Gerd Pohlenz uvažuje ve své studii Tělo a duše (2) o
podmínkách mravního jednání člověka. Podle něho je podklad mravního
jednání dán v biologickém citu pro společenství. Ale biologicky podložený soucit je dvojznačný: vede k pomoci postiženému, ale také ke snaze
zbavit se ho, vyloučit ho ze skupiny. Teprve ujasnění vztahu ke společenství na úrovni rozumu může vést k jednání motivovanému mravně.
Úsudek rozumu však nemá spontánní sílu citu; proto ani nestrhuje vůli,
abychom ve shodě s ním jednali důsledně, vytrvale, i v těžkých situacích.
K tomu je třeba, aby ono biologické soucítění bylo proniknuto a zduchovněno mravním citem lidské solidarity. Jak je však možné, aby toto
(2) GI2RD PotILENZ, Leib und Seele, v »Theologie und Philosophie« 58 (1983), str. 1-33.
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zduchovnění proniklo až do oblasti citu? Gerd Pohlenz dovozuje, že jediná cesta k této mravní dispozici je cvičení v sebezáporu - až k onomu klasickému disce mori - »uč se umírat«.
4. Význam slova »Bůh« pro dnešního člověka
Dříve než budeme uvažovat o základním principu duchovního života,
kterým je víra, musíme si uvědomit duchovní situaci naší doby. Sotva se
ještě setkáme s lidmi, kteří by vášnivě a bojovně popírali Boží existenci.
To by ostatně nebylo nejhorší. Takový postoj totiž předpokládá, že náboženství je záležitost velmi vážná. Dnešní smýšlení je spíše zavaleno vlnou
náboženské lhostejnosti. Zdá se, že lidé Boha nepotřebují a o Boha se
nestarají. Proto je hlavní otázka dnešní duchovní péče: Kde nalezneme
člověka? Jak oslovíme toho, jemuž hřích, spása, milost, Bůh jsou jen
prázdná slova? Jak v něm probudíme nejen teoretický z^jem o náboženství, nýbrž i praktickou potřebu víry? Ale nejde jen o jiné. I my sami
jsme ovlivněni - a to tím více, čím méně si to uvědomujeme - tímto
smýšlením.
Richard Schaeffler, profesor teologie v Bochumu, ukazuje ve své knize Schopnost ke zkušenosti (3), že dnešní člověk v blahobytu vědeckotechnické civilizace je vlastně velmi chudý. Ztratil schopnost získávat
opravdové zkušenosti. To je překvapující tvrzení. Vždyť dnešní člověk,
hlavně na Západě, má téměř neomezené možnosti: může se uplatňovat
podle svých vloh a užívat života podle svých zálib, může cestovat, kam
chce, má k dispozici rychlé informace z celého světa. Ale informace,
míní prof. Schaeffler, netvoří ještě zkušenost Získávají smysl teprve tím,
že odpovídají na určité otázky a jsou zařazeny do určité souvislosti. Tato
souvislost je předpokladem zkušenosti a může být novou zkušeností
pouze doplněna, nikdy však od základu znovu a z ničeho vytvořena; je
podmíněna řečí, tradicí, dějinami, ale také osobními rozhodnutími a svobodným zaujetím stanoviska na základě předchozích zkušeností. Tyto
prvky se spájejí v jakýsi všeobecný rámec nebo strukturu, do níž zařazujeme jednotlivé zážitky a poznatky. Co nemá místo v tomto rámci, zapadá
bez povšimnutí nebo zůstává ve své svébytnosti nepochopeno a přetvořeno v nevlastní podobu. »Zachránit jevy« - totiž uvědomit si Je takové,
jaké jsou a co ve své vlastní souvislosti znamenají - to jest odedávna záležitost myšlení filosofického, a nejen filosofického (4).
(3) RICHARD SCHAEFFLER, Fähigkeit zur Erfahrung,

Quaestiones dispulatae 94, Freiburg

1982.

(4) V náznaku již ARISTOTELES, Metafysika

XI, 8.
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Richard Schaeffier vytýká dnešnímu člověku, že jeho duševní struktura je
uzavřená, strnulá, nepohyblivá, nejen neschopná se učit a vyvíjet, ale vůbec
ani postihovat jevy nabízející se jeho zkušenosti v jejich jedinečné autentické
podobě a v jejich pravém významu. Tako vý člověk si všímá na událostech a
projevech jiných lidí pouze toho, co potvrzuje jeho předpojaté názory. Jeho
běžná reakce je: »Vidíte, já jsem to vždycky říkal« Posuzuje všechno ze svého
nehybně zaujatého stanoviska podle známé klamné zásady: »Podle sebe
soudím tebe.« Činí i jiné lidi částí svého omezeného, uzavřeného světa a
nechápe, že každý člověk je svět pro sebe.
Naproti tomu vedlo uvědomení této skutečnosti u některých myslitelů k nedůvěře v jakýkoliv myšlenkový systém, jehož středem je vlastní já.
Sören Kierkegaard a Albert Camus vyvyšují paradox jako pravý znak reality: zážitek zdánlivě protismyslný, jejž nelze zařadit do souvislosti našeho duševního obzoru, jenž prolamuje naše struktury myšlení a hodnocení, je zárukou, že se nás dotkla skutečnost. Takový paradoxní zážitek
může být např. nepředvídaná reakce jiných lidí, jejich nepochopitelná
dobrota, odmítnutí lákavé nabídky, povznesenost vůči běžné mentalitě;
ale může to být také nějaká otřesná událost, zklamání jistého očekávání,
neúspěch dobře připraveného díla, smrt milované osoby ... Tyto zážitky
jako by bořily svět, který jsme si vytvořili a v němž jsme dosud žili a podle jeho souvislosti předvídali, co se může a co se nemůže přihodit. Vůči
těmto zážitkům zůstáváme němí. Nedovedeme je jiným sdělit. Běžná
reakce na ně bývají slova: »Už nerozumím tomuto světu. Už vůbec ničemu nerozumím. Už ani sám sobě nerozumím.« Presto v nás žije bolestná
touha pochopit tyto události a vyrovnat se s nimi.
Předpokladem chápání je zachování identity vlastního já a souvislosti
našeho světa. Právě to však je v sázce a zdá se být překonáno a prolomeno v oněch událostech. Tušíme však, že řešení tohoto problému, kdyby
se podařilo je nalézt, by nepředstavitelně rozšířilo náš duševní obzor, ba
povýšilo jej na vyšší úroveň a snad jej docela proměnilo.
Richard SchaelTler se odvolává na náboženské vědomí, které, jak on
praví, »se vysmívá všem podmínkám možnosti zkušenosti«, a popisuje
vnitřní proměnu jako událost »vycházejícího světla«. V této události se
případně nevyskytují žádné nové informace, zato však se ukazuje nová
smysluplná souvislost. Uvádí tento příklad: Když po smrtí Ježíšově dva z
jeho učedníků odcházeli z Jeruzaléma do Emaus, přidružil se k nim Pán.
Probíral s nimi místa ze Starého zákona, která se vztahovala na Mesiáše
trpícího a oslaveného. Tím jim neříkal nic nového. To všechno už mnohokrát slyšeli při bohoslužbách v synagoze. Ale v Ježíšově podání to
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všechno dostávalo nový smysl. »Což nemusel Mesiáš trpět a tak vejít do
své slávy?« (LA- 24, 26). Učedníkům vzešlo nové světlo a nakonec se jim
otevřely oči pro přítomnost Pána. Ale i v nekřesťanských náboženstvích,
ba dokonce i u pohanských myslitelů se mluví o světle, jež samo zůstává
neviditelné, ač všechno osvětluje. Toto neviditelné světlo ducha si sice
neuvědomujeme přímo, ale jakési vědomí o něm přesto doprovází každý
náš objektivní poznatek. Karl Rahner a Johannes Lötz nazývají toto nepřímé, doprovázející vědomí transcendentálni zkušenost* Rahner sám ve
svých pozdních spisech učí, že tato transcendental ní zkušenost jako pozadí a nejširší horizont souvislosti našich zážitků není neměnné daná,
nýbrž je podrobena dějinným proměnám.
Skutečnost, ať vnější nebo vnitřní, která se může měnit a v krajním
případě - při úplné ztrátě smyslu našich zážitků - i přestat být, není nutná,
nýbrž nahodilá. Co existuje jako nahodilé, není samozřejmé. Jestliže tedy fakt naší transcendentality j e obsažen v naší transcendentálni zkušenosti, musíme se ptát na důvod jeho bytí ; musíme se ptát, proč spíše je, než
není. Kde j e tedy důvod naší transcendentality? Co anebo kdo je ten, o
nějž se opírá a k němuž se vztahuje naše transcendentalita? Co anebo
kdo je ten, jenž zachovává identitu našeho já a souvislost našeho světa v měnivých i paradoxních zážitcích, které prolamují náš vnitřní obzor? Co anebo
kdo je ten, jenž nám dává schopnost dělat zkušenosti, tj. být otevřeni k tomu
novému, neočekávanému a překvapujícímu, s čím se setkáváme, a nalézat
pro to úroveň souvislostí, do nichž to může být zařazeno a v nichž to může
být pochopeno? Richard SchaefUer píše doslova: »Bůh je onen reálni základ,
na němž spočívá nahodilý fakt lidské transcendentality« (5).
Je-li však tento fakt vskutku nahodilý, nemůže ze svého základu vyplývat nutně. Je tedy založen ve svobodném tvůrčím aktu J e n ž se nabízí
lidské svobodě. Richard SchaefUer uzavírá tento myšlenkový postup:
»Lidská transcendentalita, takto chápaná, by se ukazovala jako výsledek
vztahu svobody k svobodě, vztahu božské svobody, která lidskou transcendentalitu umožňuje, k lidské svobodě, která tuto možnost uchopuje
a uskutečňuje (6).
Vztah lidské přijímající svobody k božské sebesdělující svobodě je
základní, předzkušenostní podstata víry. Nyní již chápeme, že v aktu
víry jde o všechno: Bez víry bychom nejen nebyli schopni zvládnout
množství dojmů a vyrovnat se s událostmi života. Odmítnutím víry bychom. v sobě potlačili světlo transcendentálni zkušenosti a náš svět by se
(5) RICHARD SCHAEFFLER,

(6) Tamtéž, sír. 79.

cit. dsir.
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nám rozpadl na množství nesourodých zlomků. Ve víře jde o to, aby člověk byl člověkem a aby byl spasen.
5. Obrácení
Smyslem lidského života je sebeuskutečnění. Ale člověk sám ze sebe
není schopen nalézt a uskutečnit sebe. Snaží-li se o to přímo a záměrně,
stává se jeho úsilí křečovitým, dochází do rozporu sám se sebou a nakonec sám sebe vnitřně stravuje. Pro tento jev má psychologie dostatek dokladů ze zkušenosti, zatímco filosofie těžce hledá jeho odůvodnění.. Když
jde o naši vlastní osobu, jsme odkázáni na jiné. Když pak jde o všechno,
můžeme spoléhat jedině na Boží zaslíbení. To ovšem vyžaduje, abychom
se k Bohu skutečně »obrátili«, tj. přiklonili k němu celou svou pozornost
a celé zaměření své vůle a svobody. Oddání Bohu nelze vynutit; ale ono
vzniká spontánně a samovolně, neklademe-li mu v cestu zábrany a překážky. O to tedy právě jde: abychom se mohli k Bohu »obrátit«, musíme
se »odvrátit«, odtrhnout ode všeho, co nám překáží: náš egoismus, světské zájmy, přilnutí k nižším nebo jen zdánlivým hodnotám.
V původním křesťanství bylo »obrácení« pojem klíčového významu.
Dnes se toto slovo stalo neobvyklým nebo téměř vymizelo. V náboženských otázkách se mluví spíše o duševní zralosti, samostatnosti, svéprávnosti, tvořivé iniciativě, odpovědnosti. To všechno má jistě své relativní
oprávnění. Jestliže však v sekularizovaném pojmu víry není obsaženo
více než pouze tyto lidské postoje, pak zapomínáme, že víra je dar, jejž si
z naší lidské strany nedovedeme ani představit, tím méně jej nějak vynutit anebo vyvolat, a že předpokládá obrácení. Ježíš jmenuje víru zároveň s
obrácením, ba dokonce uvádí obrácení na prvém místě: »Obraťte se a
věřte evangeliu« (Mk 1, 15). A to je hned problém: my bychom se chtěli
nejprve přesvědčit, zajistit se, potom bychom snad byli ochotni uvěřit a
nakonec se třebas i obrátit. Tak se nám to zdá logické. Ale Ježíš jmenuje
na prvém místě obrácení: jako podmínku víry.
Ze srovnávací náboženské vědy víme, že obrácení bylo ve všech světových náboženstvích chápáno ve smyslu zásadním a hlubokém: bylo to
znovuzrození. Toto matné tušení veliké skutečnosti nebylo v realismu biblického náboženství ihned jasně vysloveno. Obrácení ve Starém zákoně
je změna smýšlení spojená s pokáním. Proroci hlásali pokání a obrácení,
kdykoli v osudových ranách a národních katastrofách poznávali Boží trest
za nevěrnost svého lidu. Podle Jeremiáše to byla jediná cesta k záchraně.
On je to, kdo už také začíná chápat, že návrat k Bohu není v naší moci, že
je to dar a milost. »Obrať nás, Pane, k sobě, abychom se mohli obrátit,«
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modlí se ve svých Nářcích nad pobořeným Jeruzalémem (5, 21). Posledním prorokem Starého zákona byl Jan Křtitel Jeho kázání bylo ustavičná výzva k obrácení a pokání. Žádal obrácení jako změnu špatné cesty
života, aby tak člověk unikl zaslouženému Božímu trestu. Toto pojetí
jistě zůstává i nadále v platnosti. Ale Kristus je radikalizoval a proměnil
nabídkou spásy, která je v otcovské, odpouštějící Boží lásce. V této radostné zvěsti je obrácení úplná obnova vlastního já a vnitřní spojení s Bohem, aby tak člověk mohl vstoupit do Božího království.
Takové obrácení jistě převyšuje síly člověka. Oddat se Bohu v lásce
můžeme jen tehdy, když Bůh nás svou láskou předešel a svou lásku nám
nabízí. Z řádu přirozených lidských sil k řádu nadpřirozené spásy není
žádný plynulý přechod. Z druhé strany však zase tyto dva řády nejsou
navzájem izolovány nebo odděleny. Jakési náznaky nebo vzdálené obdoby nezištně oddané, božské lásky nalézáme už v přirozených lidských
vztazích. Psychologie učí, že zrání osobnosti postupuje od lásky žádostivé, strhující druhou osobu k sobě a snažící seji vlastnit, k lásce darující
sebe, oddané, ponechávající prostor svobody a ochotné sloužit. Tato proměna je však možná jen tehdy, pociťuje-li jeden blahovolné sdílení druhého a jeho záštitu tak, že se přestane bát o sebe.
Křesťanská láska se neomezuje na jednotlivce nebo skupinu, nýbrž
zahrnuje všechny lidi. Není vázána na podmínky - blahovůli druhého nýbrž má sama iniciativu a chce druhého učinit dobrým a šťastným. Probuzení této lásky v srdci člověka líčí svatý Jan jako znovuzrození (Jan 3,
3- 5. 7), jako přechod z temna ke světlu (1 Jan 1, 6n; 2, 8-11), ze smrtí do
života (1 Jan 3, 14), ze lži k pravdě (1 Jan 2,4. 21). Takové rozpoložení citu a vůle je možné pouze tím, že následujeme Krista a jsme spojeni s
Tím, který nás miloval dříve, než jsme ho poznali. Podle svatého Pavla
tento nový život pozůstává v tom, že jsme »v Kristu« (např. Řím 6, 23;
12, 5; 16, 3. 5. 7. 9. 10 a na mnoha místech), že jsme »zemřeli a vstali z
mrtvých s Kristem« (Řím 6, 8; Kol 3, 3n), že jsme »oblékli nového člověka« (Řím 13, 14; Gal 3, 27; Ef 4, 24; Kol 3, 10) a stali se »novým stvořením« (2 Kor 5, 17; Gal 6, 15). Je to účast na velikonočním tajemství
Kristově, která mění stav lidského života ke křesťanské existenci synů a
dcer Božích, kteří v důvěře volají »Abba, Otče!« (Řím 8,15; Gal 4, 6), poněvadž »Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který
nám byl dán« (Řím 5, 5).
Každý dar je však zároveň i úkol, a tak je to i s tímto velikým darem.
Podvědomě pociťujeme, že náš život neodpovídá zcela této nové možnosti existence, že se máme rozhodnout odevzdat Bohu zcela a bez
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výhrady. Dokud se však k tomu neodhodláme J s m e od Boha odloučeni a
nemáme žádnou zkušenost Boží lásky. I svědectví svatého Jana a svatého
Pavla, která jsme právě slyšeli, budí sice jakýsi temný a vzdálený ohlas v
našem srdci, ale jejich plný smysl nejsme s to pochopit; nechápeme, že v
Boží vůli je naše štěstí; naopak, vidíme v ní pouze omezení naší svobody a
dokonce i ohroženi. Bojíme se o sebe, snažíme se sami svůj život a svou budoucnost zajišťovat a spoléháme jen na své vlastní výpočty. Držíme se křečovitě známých břehů a neodvažujeme se svěřit záhadnému oceánu Boží vůle.
Nechceme se vzdát Bohu na milost a nemilost, poněvadž nevíme, co by On
od nás mohl žádat a kam by nás vedl. Nechceme před ním kapitulovat bezpodmínečně. AJe to je právě to, co On od nás chce: ne něco, co máme, nýbrž
nás samé, celou naši osobu. Dokud si stavíme podmínky, dokud si děláme
výhrady, nejsme spravedliví k nabídce jeho bezpodmínečné lásky.
Myšlen ka, že bychom m ěli Bohu odevzdat všechno, co jsme a co máme, v nás vzbuzuje představu, že bychom tím ztratili všechno a byli odcizeni sami sobě. Jsme v naprostém temnu a bojíme se učinit ten rozhodující krok, který se nám jeví jako krok do prázdna. Pouze svědomí nám
připomíná, zeje to naše povinnost. Je to však jen malé světélko, které signalizuje směr a mizí v temnotě.
Teprve potom, když jsme se přece jen odhodlali a rozhodli, překonáni
Bůh ví jakou světlou mocí, teprve potom, až po činu, poznáme, že onen
zdánlivý krok do prázdna byl ve skutečnosti krok do rozevřené náruče
Boží. Teprve potom, až po onom šťastném ztroskotání, můžeme mít
konkrétní zkušenost Boží lásky. Tímto činem se nám otevřela nová
oblast života, o níž jsme předtím neměli ani tušení. Cítíme se smířeni s
veškerým tvorstvem a všechno nám mluví o Bohu: každé stéblo trávy,
každý lístek na stromě nás dojímá a hovoří k nám velmi srozumitelnou
řečí. Všechny věci nebe i země přicházejí k nám a zjevují nám svá tajemství.
Zázrak Boží krásy se zrcadlí v živém pohledu polních květů, do nekonečna
otevřená kn\jina se vrací k blaženému domovu, nad horami se vznáší něco z
Boží vznešenosti a v seskupení hvězd čteme nesmírnou svobodu Božích
myšlenek. V tichu nazíráme nevýslovný smysl všeho tvorstva. Ale dostali
jsme i zvláštní schopnost vidět do duší lidí: celou svou bytostí vnímáme jejich
dobré jádro, zastřené snad tisícerou povrchností a nevěrností, a zachovávající
přesto bezmeznou oddanost vůči oné světlé moci, jež přesahuje lidské chápání. Tehdy si snad řekneme s úžasem: »Toto je něco zcela nového. Nikdy by
mi nebylo připadlo na mysl, že je něco takového možné.«
Je mnoho obrácení zaznamenaných v dějinách a ještě více těch, o
nichž nikdo neví. Jejich podstatnou vlastností není náhlost rozhodnutí,
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nýbrž radikalita a trvalost změny života: je to změna zasahující jádro
osobnosti. Čteme-li zaznamenané zprávy o těchto obráceních, jsme udiveni tím, že při vší různosti doby a individuality se v podstatě všechny
shodují. Německý Slovník teologie a církve vyzvědá společné rysy:
»Obrácený vyznává zcela nový život ve vědomí, že Bůh ho vede, že v Bohu má záštitu a že je smířen s celou skutečností ... Má zážitek znovuzrození, nové schopnosti toho, co dosud bylo nemožné« (7).
V každém obrácení jde o víru a mravní život zároveň. Někdy však vystupuje do popředí spíše otázka víry, jindy opět obtíž mravního života.
Klasickým případem prvního typu je obrácení Šavla, který potom přijal
jméno Pavel. Sám dosvědčuje tuto událost těmito slovy: »Když jsem byl
na cestě a už se blížil k Damašku (tam chtěl pronásledovat křesťany) bylo to kolem poledne - náhle mě prudce oblilo oslnivé světlo z nebe.
Padl jsem na zem a uslyšel, že ke mně mluví nějaký hlas: Šavle, Šavle,
proč mě pronásleduješ? Já jsem odpověděl: Kdo jsi, Pane? A on mi řekl:
Já jsem Ježíš Nazorejský, kterého ty pronásleduješ.... Zeptal jsem se: Pane, co mám dělat? ...« (Sk 22, 6-10).
Obrácení druhého typu - především mravní - popisuje ve svých Vyznáních svatý Augustin. Poznal křesťanství z kázání svatého Ambrože a
věděl, že v jeho životě musí nastat změna. To v něm vyvolalo vnitřní napětí a duševní boj: »Jakými důvody jsem bičoval svou duši a zůstávala
němá, hrozíc se jako smrti toho, že by se měla vzdát zlého návyku,« Když
četl v Písmu svatém: »Je již čas, abychom ze sna povstali«, odhodlal se a
nalezl nový život.
Ze současné doby je hodno pozornosti svědectví Taťány Goričevy v
knize O Bohu mluvit je nebezpečně: »Duch svatý, vítr, který vane, kam
chce, dává život a křísí z mrtvých. Znovu jsem se narodila. Ale pěkně po
pořádku... Bez chuti a unavená jsem konala svá cvičení yogy. Dosud
jsem se nikdy nemodlila ani žádnou modlitbu neslyšela. V knize yogy
však byl jako cvičení uveden Otčenáš. Právě tato modlitba, které nás
naučil Pán. Začala jsem ji bezvýrazně a automaticky odříkávat. Opakovala jsem ji asi šestkrát a pak... pak jsem se náhle úplně obrátila. Pochopila
jsem - ne svým ubohým rozumem, nýbrž celou svou bytostí - že On existuje. Živý, osobní Bůh, živý ve svém stvoření, Stvořitel světa, který se
stal z lásky k nám člověkem, byl ukřižován a vstal z mrtvých. Tak jsem se
zmocnila tajemství křesťanství, nového, pravého života. Byla to skutečná
záchrana! V té chvíli se ve mně vše změnilo. Starý člověk zemřel. Vzdala
(7) WILHELM KEILBACH, Bekehrung,

v L T h K 2 2 (1958), sl. 137.
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jsem se svého dřívějšího hodnocení věcí, svých ideálů, ale i starých zvyků.
Bylo zasaženo i mé srdce. Začala jsem milovat lidi. Pochopila jsem jejich
utrpení i jejich vysokou hodnotu, jejích podobnost Bohu. Hned po mém
obrácení mi připadali lidé jako podivuhodní nebešťané a nemohla jsem
se dočkat toho, abych konala dobro a sloužila lidem i Bohu. Jaká radost!
Jak zářivý jas v srdcí! Ale nejen v nitru; celý svět, každý kámen, každý keř
byl ponořen dojemného světla. Svět se pro mne stal královským oděvem
Páně. Jak je možné, že jsem si toho dosud nevšimla? Nechápu, jak jsem
to mohla přehlížet
Začala jsem žít. Má záchrana byla konkrétní a skutečná. Přišla překvapivě, a přece jsem tak dlouho po ní prahla. Jen Duch svatý ji mohl ve
mně dokonat, protože jen On může stvořit nově bytosti a smířit je s věčností. Jen skrze Něho a s Jeho milostí se mohl vyřešit ústřední problém
lidské osobností, konflikt mezi svobodou a poslušností« (8).
Učiníme-li onen krok do prázdna, beze všech pozemských jistot a
proti vší rozumové pravděpodobnosti, budeme udiveni a budeme žasnout nad novým životem, který se probudil v našem srdci. Uvědomíme
si, že ono světlo a ono vnitřní bohatství, jehož se nám dostalo, je poklad
nade všechno drahocenný. Jsme pojednou ochotni všechno obětovat, jen
abychom si jej udrželi. Naší jedinou úzkostí je stálý pocit, že tento nový
život je rostlinka velmi křehká, světlo ducha neuchopitelné, duševní rovnováha labilní. Činíme proto pokusy, abychom je nějak podepřeli a snad
i nějak »zajistili«. Jakkoliv malátné jsou tyto naše skutky, jsou přece jen
konány nikoli před lidmi, nýbrž před Bohem. Platí o nich Kristovo zaslíbení: »...tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí« (Mt 6, 4. 6. 18).
Jsou to živé skutky, které nás činí vždy mladšími. V nich je překonán
onen rituál smrti, který se strašlivou důsledností uchvátil všechno pozemské snažení a bažení. Svaíá Rozálie, znovu se přimykáme k tvému
věčnému mládí!
Zapadne-li přesto jednou vnitřní záře za obzor a citelná zkušenost
Boží lásky a milosti nám bude odňata, zanechá nás to klidnými. Víme, že
všechno je v Boží dispozici. Pohlédneme-11 však do svého nitra, nalezneme tam hluboko založený, nepohnutý pokoj. Tak se můžeme vždy znovu ujišťovat o své první lásce, vždy znovu ujišťovat, že jsme milováni.
Pozdní židovské spisy tvrdí, že obrácení je jedna z věcí, které byly
stvořeny dříve než svět. Máme se obrátit den před smrtí, tj. dnes.
(8) Citoviíno podle JOSEF KOLÁČEK, Člověkt a íofto si vážit?, ve »Studie« 98-99 (IMII/1985),
str. 169.
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6. Trojí stupeň zkušenosti
Martin Heidegger napsal na adresu teologie: »Bůh, jehož třeba dokazovat, je slabý a bezmocný bůh.« Cítíme ostří této výtky, když pozorujeme, jak dokonalé, vytříbené a nevývratné důkazy Boží existence zůstávají
v praxi neúčinné. Pascal se o nich vyjádřil takto: »Dovedou usvědčit nevěřícího, že nemá pravdu, ale nejsou schopny jej pohnout k víře.«
Důkaz je myšlenkový postup, v němž z uznaných výpovědí odvozujeme další výpovědi. Důkaz je jediný způsob poznání ve formálních vědách
- logice a matematice. Tyto vědy vycházejí ze základních principů axiómat - a odvozují z nich pouhou rozumovou spekulací celý systém
poznatků. Vztah těchto poznatků ke skutečnosti však není jasný: jsou to
pouhá formální pravidla myšlení nebo snad více? Jde-li o poznání skutečnosti, musí být v základě našich úvah alespoň nějaký prvek přímé zkušenosti. Zkušenost je bezprostřední poznání přítomné skutečnosti. Na
základě zkušenosti je možno logickým postupem dokázat další pravdy.
Je-li však vztah těchto dokazovaných pravd ke zkušenosti vzdálený a příliš
zprostředkovaný a zvláště jde-li o pravdy řádu mravního a náboženského,
z nichž vyplývají určité povinnosti, pak tyto pravdy nemají strhující vliv
na vůli člověka a mohou být potlačeny. Subtilní kulura myšlenkových
úvah je dnešnímu člověku vzdálená. Zato však se jeho duše otevírá přímé
zkušenosti. Ptáme se tedy: Můžeme mít o Bohu jako živém a přítomném
nějakou zkušenost?
Zkušenost je sice původní a bezprostřední poznání, ale to neznamená,
že je to poznání snadné. Abychom správně vyjádřili, co se nám vlastně
ukazuje v naší zkušenosti, musíme to odlišit od našich teorií a předsudků
a uvědomit si stanovisko pozorování a perspektivu, v níž si jevy uvědomujeme. Zkušenost není poznání jednoduché; obsahuje totiž více než
pouhé smyslové vnímání. Má mnoho vrstev a rovin, vědomí přímé a
vědomí doprovázející. Záleži na tom, čeho si všímáme a jak tu kterou
vrstvu zkušenosti vypracujeme. Ale to je všechno druhořadé; především
rozhodující je to, jaký postoj vůbec ke skutečnosti zaujmeme: chceme ji
poznat, abychom ji ovládli? Nebo v ní uznáváme nadosobní hodnoty a
jsme ochotni na ně odpovědně reagovat? Nebo konečně přestaneme
vztahovat všechno k svému jáa vplyneme v jednotu všeho tvorstva? Podle tohoto trojího zaměření vůle a ducha se rozlišuje trojí stupeň zkušenosti.
První stupeň zkušenosti je zkušenost přírodních, jinak řečeno zkušenostních neboli empirických věd. Je to zkušenost získaná metodicky, obvykle ve zjednodušených a stejnorodých podmínkách, uměle navozených v laboratoři, opakovatelných a sestavených podle určitého předem
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zvoleného plánu. Tato zkušenost je však nejen metodická a systematická,
nýbrž i abstraktní, tj. všímá si studovaných jevů, pouze nakolik je možno
je popsat podle míry, váhy, počtu, rozsahu a prostorového tvaru a pomíjí
všechny vlastnosti, jež nelze vyjádřit matematicky. Tato zkušenost slouží
k tomu, abychom mohli předvídat průběh přírodních jevů a účelně do
něho zasahovat, ale k podstatě přírodního dění neproniká. Tato zkušenost se ovšem také nijak netýká našeho osobního života a k ničemu nás
nezavazuje.
Druhý stupeň tvoří naše normální každodenní zkušenost, jež nám
slouží k tomu, abychom se orientovali ve svém životním prostředí a
určovali své jednání, a jež opět z našeho jednání dostává zpětné impulsy.
V této zkušeností si uvědomujeme, že mezi bytostmi našeho světa jsou
též takové, jež mají výjimečné postavení, jež nemůžeme pochopit v
chladném, nezúčastněném pohledu jako objekty, jež se nám však samy
mohou buď sdělit nebo před námi uzavřít. Jsou to osoby. Chápeme, že
mají hodnotu, která není podmíněna našimi zájmy a potřebami, a že vůči
nim jsme zavázáni pravdivostí, čestností, spravedlností, věrností, milosrdenstvím. Když podle těchto hodnot jednáme, poznáváme teprve opravdu jejich absolutní obsah a nepodmíněný charakter. To je poznání činem, typické pro tento 2. stupeň zkušenosti. Jsme v ní osobně angažování, jde o nás. Nevyhneme-lí se této mravní nutnosti, máme živé vědomí,
že každá osoba má absolutní hodnotu. Ale nejen to. Vnímáme nějak i základ této absolutní hodnoty, který nemůže být v prchavém pomíjejícím
pozemském jevu. V nepodmíněném charakteru hodnoty osob si nějakým způsobem uvědomujeme Absolutno samo jako Nejvyšší osobu. Říkáme potom, že člověk má bezprostřední vztah k Bohu. Co to však znamená? Pro nás to znamená, že za druhou osobou vidíme Boží přítomnost, že se od ní můžeme přímým pohledem, bez úvahy rozumu, povznést k Bohu nebo, což je totéž, že se v ní setkáváme s Bohem.
Přímé vědění o Bohu stojí v pozadí naší zkušenosti o jiných osobách.
Ale toto vědění se rozšiřuje i na vnímání přírody: vidíme v ní dílo Boží,
na němž spočívá odlesk Boží vznešenosti, krásy a moci.
Béla Weissmahr píše v učebnici filosofické nauky o Bohu: »Existence
Boží může být prokázána jen tak, že ukážeme, že vědění o Božím bytí
náleží nějak k obsahu naší zkušenosti, i když Bůh zřejmě nestojí v popředí naší zkušenosti« (9). O několik stran dále se dotýká způsobu této
naší zkušenosti o Bohu: »Skutečnost Boha nemůže být nikomu z nás
(9) BĚLA WUISSMAHR, Grundkurs
1983, str. 25.
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zcela neznámá, poněvadž v každém výslovném poznání a v každém svobodném činu je zahrnut moment poznání přesahující to, co je pojmově
jasně a zřetelně představováno. V tomto momentu před nás předstupuje
to Nepodmíněné a my se jím cítíme osobně vyzváni« (10).
Třetí stupeň zkušenosti předpokládá, že přijmeme absolutní charakter etických hodnot bez výhrady a odevzdáme se Bohu bez podmínek.
Oddáme-Ii se Bohu cele, jsme s ním spojeni a nalézáme jej ve všech věcech; všechno tvorstvo se nám stane až na dno průzračné, tj. vidíme je v
Bohu. Všechno má účast na životě svého Tvůrce a mluví k nám velmi
srozumitelnou řečí. Tak Hugh Benson si uvědomoval »tichý rozjímavý
život rostlin« ve stínu lesa. Prostý venkovský muž-hospodář ve chvílích
oddechu celou duší vnímal dychtivou žízeň přírody po životě. Osamělý
poutník slyšel v hukotu vodopádu tisíce hlasů, v nichž zaznívalo i jeho
srdce. P. Lippert se za bouře obrátil k Bohu s úžasem: »Ty jsi Ten, který
stvořil blesky.« Jan Čep vzpomíná na letní podvečery, kdy zlatá záře slunce se rozlila po loukách a polích a rostliny »ztrnuly v sladké mdlobě«. Celá příroda je jen jakoby tenoučký šat, zahalující přítomnost Toho, jenž je
nám tak blízko a zůstává přece tak tajemný.
Ale nejen přírodu, nýbrž i lidské bytosti vidíme na tomto stupni
zkušenosti docela jinak než dříve. Vnímáme v nich něco nekonečného,
co nás naplňuje úctou a posvátnou bázní: je to schopnost bezvýhradné
oddanosti, obětavosti, věrnosti, touhy, která jde za hranice tohoto světa.
Stačilo by pouze je osvobodit z jejich povrchnosti, nedůvěry, zoufalství, aby
byly samy sebou, a jak by se všechno ukázalo jinak, ve své pravé podobě!
Oddáme-li se Bohu bez výhrad, mluví k nám i Písmo svaté docela novým způsobem, stává se nám výrazem a výkladem našeho života, vyjadřuje to, co cítíme, lépe, než bychom to dovedli, vyslovit. Tehdy nám i
modlitby církve v posvátné liturgii plynou ze srdce a naše víra se nám
stane novou zkušeností: na místo vynuceného souhlasu nastoupí spontánní lnutí srdce, proudění života, šťastný souhlas se skutečností, která
nás naplňuje. V této zkušenosti víry se modlíme slovy žalmu:
»Co bych měl na nebi kromě Tebe, Bože?
A na zemi mě netěší nic kromě Tebe« (73, 25)..
7. Víra
»Neuvidím-li, neuvěřím«, prohlásil apoštol Tomáš, když mu ostatní
učedníci plni radosti zvěstovali: »Viděli jsme Pána!« (Jan 20, 25). Tomáš
se stal představitelem všech těch, kteří říkají: »Věřím jen tomu, o čem se
(10) Tamtéž, str. 41.
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mohu přesvědčit vlastní smyslovou zkušeností anebo co se dá dokázat.«
Ovšem, o čem jsme se přesvědčili a co se dokazuje, o tom už nemáme
víru, nýbrž vědění. Křesťanská víra v tomto pojetí by byla pouze jakési
domnění, které může být rozumem buď potvrzeno a přijato do systému
vědění anebo vyvráceno a odmítnuto. Racionalističtí myslitelé chtěli
skutečně křesťanskou víru dostihnout a předstihnout rozumovou spekulací. Jejich kritikové mají proti tomu oprávněné námitky.
Kdybychom chtěli svůj život plánovat a řídit jen na základě dokázaného vědění daleko bychom nedošli. K lidskému životu nestačí pouze objektivní poznatky; náš život se rozvíjí v meziosobních vztazích. Ty však
předpokládají víru. Řeknu-li, že někomu věřím, míním tím něco více,
než že pouze přijímám za pravdu věci, o nichž on nezúčastněně referuje
a jež se mě vlastně netýkají, k ničemu mě nezavazují ani nevybízejí; spíše
jde o věci, které jsou pro mne nějakým způsobem existenciálně významné. Nejdůležítější v životě není to, co lze objektivně zjistit a jednoznačně
sdělit, nýbrž to, co druhý nemůže pouze konstatovat jako daný fakt,
nýbrž co vyznává jako hnutí své vůle a zaměřeni svého ducha. Víra v toto
sdělení a vyznání předpokládá víru v druhou osobu, v její pravdomluvnost, čestnost, věrnost atd. Zde se hned klade otázka: Jak se mohu přesvědčit, že to druhý se mnou myslí dobře a že dostojí svému slovu? Mohu mu věřit? Mohu věřit sám sobě? Víra hledá důvody, ale na pouhý rozumový vhled ji redukovat nelze. Kdybychom se o to pokusili, již bychom vypadli z meziosobního vztahu. Také bychom tím situaci druhého
podstatně ztížili, poněvadž bychom zúžili prostor jeho svobody. Věnujeme-li mu však důvěru, vyzýváme ho tím, aby se osvědčil.
Co platí o víře v mezilidských vztazích, můžeme analogicky přenést
na víru náboženskou. Mezi nimi je podobnost, ale zároveň i nepodobnost. Nesmíme však zapomínat, že nepodobnost je vždy větší nežli poPascal si zapsal a nosil stále při sobě památná síova: »Ne bůh filosofů,
nýbrž Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův!« V době patriarchů byl Bůh
vždy jmenován: »Bůh mého otce«, »Bůh našich otců« ... Tím se vyjadřoval jakýsi vztah příbuzenství s tímto Bohem, který se nevázal na určité
místo jako pohanští bohové, nýbrž doprovázel praotce na jejich cestách.
On povolal Abraháma z chaldejské země: »Vyjdi ze své vlasti a ze svého
otcovského domu do země, kterou ti ukáži« (Gn 12, 1). Když Abrahám
byl již starý a jeho manželka neplodná, dal mu zaslíbení: »Pohleď k nebi
a spočítej hvězdy, zdali je můžeš spočítat. Tak početné bude tvé potomstvo« (Gn 15, 5). Uzavřel s ním dokonce smlouvu: »Tvým potomkům
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dám tuto zemi...« (Gn 15, 18n). Za 14 let potom Sára porodila syna, jemuž dali jméno Izák. Bůh však podrobil Abrahámovu víru nejtvrdší
zkoušce: žádal, aby mu obětoval toho, jejž nejvíce miloval: Izáka. Navrátil mu jej však zpět, takže Abrahám v něm potom mohl milovat dvojnásobný Boží dar. Bůh se častěji zjevoval Abrahámovi a jeho potomkům,
aby v nich upevňoval viru v zaslíbení. Mojžíšovi na poušti zjevil své jméno: »Jahve«: Ten, který jest, jediný, všeobsáhlý, věčný. Znovu uzavřel
smlouvu s Izraelity, vedl je na poušti, trestal jejich nevěru, dal jim svůj zákon, učinil z nich svůj vyvolený národ. Později jim posílal proroky a volal
je zpět k víře jejich prostřednictvím. To je tedy »Bůh Abrahámův, Izákův
a Jakubův«, v něhož věřil Pascal a v nějž věříme i my, Bůh dějin, soudce a spasitel, Bůh, jenž nás doprovází na naší životní cestě podobně, jako
doprovázel naše otce.
Z dějin Starého zákona, tak nadlidsky velikých a přece tak lidsky blízkých, můžeme odvodit některé znaky Božího styku s lidmi: 1) Bůh sám
má iniciativu; jeho zjevení se neřídí podle lidských zásluh, nýbrž je vyvolení a dar; 2) Bůh vyžaduje víru ve svá zaslíbení, i když se zdají nepravděpodobná a odporují lidským výpočtům; 3) pravá víra se osvědčuje ve
zkouškách; 4) Boží zjevení mění člověka v jádru jeho osobnosti a dává
mu nové světlo, v němž on potom vidí všechny události a okolnosti života. Podle těchto znaků dává svatý Pavel jakousi definici víry: »Víra znamená státi pevně v tom, več doufáme, býti přesvědčen o věcech, které
nevidíme« (Žid 11, 1).
Boží zjevení Nového zákona je v souvislosti se Starým zákonem a zároveň přináší změnu: Ježíš už nenazývá Boha »Bůh našich otců«, nýbrž
mluví k němu přímo: »Otče!« Vztah duchovního příbuzenství ze Starého
zákona se mění v úplnou jednotu: »Kdo viděl mne, viděl Otce« (Jan 14,
9). »Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec že je ve mně« (Jan 14, 11). »Já a
Otec jsme jedno« (Jan 10, 30). On však učil i nás se modlit: »Otče náš!«
Boží náklonnost a blahovůle, zjevená ve Starém zákoně, se nyní projevuje jako otcovská láska, která nás v Kristu přijímá za své děti. Svatý Pavel z
toho vyvozuje: »Jsme-li děti, dostane se nám dědictví: dědictví od Boha a
spoludědictví s Kristem. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak
mohli spolu s ním dojít slávy« (Řím 8, 17). Podmínkou tohoto zaslíbení
je víra, ochotná trpět spolu s Kristem. Vírou dochází člověk ospravedlněni před Bohem, poněvadž se spojuje s Kristem a má tak účast na jeho
Božím synovství, se všemi důsledky jeho utrpení a oslavení. Věříme v
Boha Ježíše Krista. Tato víra je dar. Ježíš řekl: »Nikdo nemůže přijít ke
mně, jestliže Otec, který mě poslal, ho nepřitáhne« (Jan 6, 44). Odmítnutí
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tohoto daruje vina: »Kdo nevěří, již jest odsouzen« (Jan 3,18). Nemůže
uvěřit, kdo hledá sobecky pocty u lidí: »Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jeden od druhého a nehledáte slávu jen od samého Boha?«
(Jan 5, 44), vytýká Ježíš židovským předákům. Rovněž nemůže uvěřit^
kdo činí zlé: »Každý, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nepřichází k světlu
... Kdo koná pravdu, ten jde ke světlu« (Jan 3, 20n).
Víra se zakládá na osobním setkání, v němž Bůh nám dává nové světlo ducha přezařující světlo rozumu a my přijímáme jeho dar. Dar víry, tj.
nabídka spásy a naše otevřenost vůči ní, nás přivádí k nám samým, dává
nám naši pravou identitu. Každý dar v oblastí ducha je však také úkol.
Dar víry od nás žádá přijetí spásonosných pravd ne pouze teoretickým
souhlasem, nýbrž praktickým osvědčením v existenciálních situacích,
Existenciální situace jsou životni okolnosti, jež sami nedovedeme zvládnout, v nichž naše osoba, případně i život jsou v sázce. V takových situacích je nám víra oporou a víra se upevňuje.
Víra není méně, nýbrž naopak více než poznání. Klasickým způsobem to vyjádřil svatý Jan: »My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám,
a uvěřili jsme v ni« (1 Jan 4, 16). Je tedy myslitelné, že bychom poznali, a
přesto neuvěřili? Uzavřeli bychom se praktickým důsledkům, které z toho poznání plynou,, neodpověděli bychom na Boží zjevení. Takové drama bylo dokonce již literárně zpracováno: Jeden mladý muž zažil nespravedlivé příkoří a velkou křivdu. Zatrpkl a odmítl všechno, i víru v Boha.
Dobří lidé se ho ujali, pomohli mu fyzicky a namáhali se o něj i duchovně; chtěli jej vyvést z jeho chmurného vnitřního světa. V jejich jednání se
mu 2ýevovala Boží láska; poznával ji, ale nechtěl a nemohl ji uznat, tím
méně přijmout. Za dobrými skutky jiných stále hledal neupřímnost, skryté zištné úmysly, a cítil se dokonce ohrožen. Izoloval se od lidí. Nechtěl a
nemohl uvěřit v lásku.
My však jsme už Boží lásku nejen zevně poznali, nýbrž i vnitřně pocítili a prožili. Stali jsme se později nevěrní? Navraťme se ke své první
lásce!
8. Pokora
»Pokora« je slovo velmi zdiskreditované. Ztratilo důvěru. Bylo to způsobeno tím, že lidé předstírali poníženou úctu vůči jiným, aby se vloudili
do jejich přízně. Tato falešná pokora je velmi nápadná a přímo se vnucuje naší pozornosti. Proto ji - bohužel - lidé vzali za bernou minci a poznali brzy, že je to padělek. A poněvadž o tiché, živé, vzácné pokoře neměli žádnou vlastní zkušenost a nedovedli ji rozeznat v chování jiných,
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začali šmahem odmítat všechno, co je označováno tímto jménem. Spolu
s vaničkou, jak se ríká^ vylili i dítě. Nakonec se nemůžeme divit, že se
ozvaly hlasy, které chtěly toto slovo v}TLiýtit i z bohoslužebných textů, v
nichž má tisícileté právo a v nichž označuje vnitrní rozpoložení, v bohopoctě nezbytné. Církev však se modlí dále, ať to lidé chápou nebo ne: »V
duchu pokor}7 a se srdcem zkroušeným přistupujeme k Tobě, Bože, a tak
ať se děje naše oběť před Tvou tváří, aby se Ti líbila.«
Na obranu typicky křesťanského postoje, označovaného slovem »pokora«, se uvádí, že podobné pojetí života bylo známé už v předkřesťanské
antické řecké a římské kultuře. Jejich básníci a dramatikové varují před
»hybris«, jež znamená přeceňování vlastních sil a vzdor proti osudu. Překročení míry, předepsané člověku, vede k tragedii. Toto smýšlení je výrazem společenství, v němž každý měl své vyhrazené místo a kde záleželo
na tom, aby důstojně reprezentoval své postavení. Co mu bylo dáno zrozením, nemohl bez své hrubé viny nikdy ztratit, ale nesměl se také pokoušet, aby to zásadně překročil. V této kultuře šlo J a k říkáme, o formu,
íj. zákon života a činnosti, ne o samo bytí; o zařazení člověka na pravé
místo tak, jak byl dán, ne o sebenalezení sebeuskutečněním; o harmonický život na tomto světě, ne o věčnou spásu. Křesťanské pojetí života,
založené na Božím zjevení a víře, je jiné; proto také antická zásada zachování míry, jakkoliv je nám sympatická, není schopna reflektovat křesťanský
ideál pokory. Chceme-li v přirozeném řádu hledat nějaké náznaky tohoto
postoje a tak se přiblížit jeho pochopení, musíme zvolit jiné východisko.
Vycházíme z principu, že v duchovním životě jde o nalezení sebe, své
vlastní identity. Kdy řekneme, že někdo nalezl sebe, že je sám sebou?
Tehdy, když vidíme, že je v nějaké činnosti zcela ponořen. Zdá se to být
protismyslné, aleje to mlčky uznávaná pravda: tehdy, kdy se člověk oddá
nějaké činnosti až k zapomenutí sebe, je nejvíce sám sebou: vplynul v nadosobní rytmus, poddal se vyšší vůli a všechny jeho schopnosti se podvědomě integrovaly, ucelily. Lev Nikolajevič Tolstoj vypráví v románě
Anna Karenina, jak mladý ruský šlechtic - téměř symbol zdravého prvku
pokleslé společnosti - se pokouší spolu s mužíky kosit trávu na louce.
Pokud se ještě usilovně snaží myslit na každý pohyb, velmi ho to unavuje
a jde to špatně. Časem však zapomene, sžije se s kosou, jeho duch se ponoří v tělesný výkon a tělo nalezne svůj výraz v této činnosti. Práce nyní
postupuje plynule a harmonicky, i když zůstává namáhavá; ale v této námaze se člověk uskutečňuje, poněvadž v ni vstupuje a v ní se vyjadřuje
celý; stává se v jistém ohledu tím, co ve svých vlohách vždy byl. Za touto
malou epizodou je jistě osobní vzpomínka Tolstého samého. Je ovšem
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ještě mnoho jiných činností, v nichž se sebeuskutečnění - podle individuálních vloh - daří plněji a dokonaleji: zpěv, hudba > tanec, sport,
umění, vnímání života a přírody, služba vědě nebo oddanost rodině - nebo modlitba - v principu jde vždy o totéž: aby v této činnosti člověk zapomenul na sebe a právě tím uskutečnil a nalezl sebe: uskutečnil se v sebenalezení a nalezl se v sebeuskutečnění.
V pojednání o křesťanské chudobě jsme vycházeli z principu, že člověk jako duch v těle je odkázán na to, aby se uskutečňoval v hmotném
světě. To se obvykle děje tím, že získává majetek a vytváří si domov, v
němž nalézá nejen oporu a zajištění své existence, nýbrž i možnost se vyjádřit a tak dát tvar svému životu. Dát něčemu tvar znamená uskutečnit
to a snad dokonce ještě více: vykoupit to z úzkosti chaotických, mocných
a bezmocných sklonů. »Nejhorší je bát se toho, co nemá tvar«, napsal
Karel Schulz v románě Kámen a bolest. Ale vykoupení na vyšší úrovni, v
plném a pravém smyslu, dosahujeme jinak: nikoliv sebeuskutečněním,
nýbrž vzdáním sebeuskutečnění v hmotném světě. To je duch chudoby.
Jsme toho ovšem schopni pouze tehdy, když v Bohu nalézáme úplnou a
převyšující náhradu za to, čeho jsme se zřekli. Ale - z druhé strany - platí
též, že jedině tehdy můžeme v Bohu nalézt své bohatství, když jsme se
zřekli sebeuskutečnění v hmotném světě.
Vztah člověka k hmotné skutečnosti však má ještě jiný aspekt: člověk
ji chce nejen vlastnit, nýbrž jí i vládnout a používat jí jako prostředku k
moci Opojení mocí prožívá osmnáctiletý chlapec, který po prvé řídí motorku. A přece jen je tento pocit jaksi dvojznačný: sloužit technice - vyhovovat potřebám motoru - je jakýsi - řekněme vzdálený - náznak nebo
obdoba pokory. Proto také tato činnost ke své dokonalosti vyžaduje, aby
její vědomá stránka i pocit moci klesly do bezvědomí a tím aby se člověk
jako celý vtělil, uskutečnil v této možnosti, kterou dává technika. Ve
vlastním smyslu pokornou ovšem můžeme nazvat pouze činnost, která
chce sloužit nějaké hodnotě vyšší, než je technika, nějaké hodnotě, která má bližší vztah k životu.
Člověk se však potřebuje uskutečnit nejen v hmotné skutečnosti,
nýbrž i v duchu jiných lidí. Tato potřeba je velmi základní. Nemůžeme
totiž nikdy stát sami sobě tváří v tvář. Nemůžeme nalézt sami sebe, neřekne-li nám někdo druhý láskyplným způsobem, kdo vlastně jsme a jací
máme být, co pro něj znamenáme a jaké nás chce mít. Od druhého přijímáme orientaci a potvrzení sebe. Proto v nás žije i zvrácený sklon vynutit
si uznání a obdiv druhých okázalým projevováním vlastních předností.
Je-li tento sklon spojen se snahou vyvyšovat se nad jiné a podrobit si je,
128

je už určitou podobou pýchy. Naproti tomu, vzdánie-ii se z vyšší pohnutky sebeuskutečnění v duchu jiných lidí, je to úkon pokor)7- Ctnost pokory
se však stává dokonalá teprve tehdy, když se zcela ponoří v nevědomý životní základ, když sama o sobe neví. Této pokory'jsme schopni jedině
tehdy, když nalézáme své sebeuskutečnění v láskyplném Duchu Božím.
Z druhé strany však platí podobně jako o křesťanské chudobě: Nemůžeme nalézt své sebeuskutečnění v Duchu Božím, nejsme-li pokorní.
Úzký vztah mezi chudobou a pokorou můžeme pozorovat v realistickém pojetí Starého zákona. Chudý je bezmocný, ponížený, vydaný
zvůli mocných. Jeho útočištěm je Bůh; proto chudý je pokorný, zbožný,
bojí se Boha. Ještě v jiném ohledu je starozákonní pojetí velmi konkrétní; týká se i tělesného života; pokořit se před Bohem znamená konat
pokání (Lv 16, 29 aj.).
V Novém zákoně je pokora prohloubena a radikalizována příchodem
Božího království. Projevem pokory je tichost Tichý je ten, kdo neusiluje
hlučně o uznání druhých a moc nad nimi, nýbrž je ochoten přijmout i
ponížení a nebránit se proti osobní křivdě. To dovede pouze ten, kdo má
plnou a převyšující náhradu v Bohu. Ježíš prohlašuje: »Blahoslavení tiší,
neboť oni dostanou za úděl zemi« (Mí 5, 5). Kdo je totiž smířen s Bohem, žije v harmonii s veškerým tvorstvem; v této harmonii se mu tvorstvo poddává a přenechává se jeho tiché vládě. Nedostižitelným vzorem
tohoto postoje je Kristus, jenž nás právem vyzývá: »... učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí pro svou
duši« (Mt 11, 29). V čem se však zakládá Kristova tichost a pokora srdce?
V tom, že on se zcela ztotožnil se svým posláním, U něho není ani nejmenší rozdíl mezi jeho touhou a jeho povoláním. Jeho osoba je zcela
ponořena v jeho vykupitelské činnosti.
Svatý Pavel chápe Kristovu pokoru jako akt poslušnosti vůči jeho nebeskému Otci: »Ačkoliv byl Syn, zakusil, co je utrpení a poslušnost« (Žid
5, 8). Dále aplikuje Kristův příklad na vzájemné vztahy křesťanů a staví
jim před oči ideál velmi zářivý: »V bratrské lásce se navzájem srdečně
mějte rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého« (Řím 12, 10).
Kristův zjev je proto tak líbezný a získávající, že spojuje pokornou oddanost k poslání, jež přijal od Otce, s nadlidsky vznešeným sebevědomím. Podobně i Maria dala svému smýšlení výraz dvěma zdánlivě
protichůdnými výroky:
»můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
neboť milostivě pohlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení« (Lk 1, 47n).
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Pokora a ušlechtilé sebevědomí se nevylučují, nýbrž naopak navzájem
předpokládají a podmiňují. Pokorný člověk je schopen nést břemeno
lidské, křesťanské, církevní nebo společenské důstojnosti, poněvadž ji
převádí k Bohu jako jejímu zdroji a žije zcela a bez výhrady pro to, co je
jeho úkolem. Nechcerne-li nicjíného než sloužit, zbavujeme se břemene,
kterým j e každý člověk sám sobě. Dosahujeme pravé vnitřní svobody a
stálé radosti, jež je vždy projevem autentického života. K takové pokoře
je však nutné, abychom milovali Boží slávu nade vše. V tom se ukazuje
dialektika pokory podobná dialektice křesťanské chudoby: Jako dávní
mniši žili skromně a pracovitě, obětovali však, co jen mohli, pro nádheru
domu Božího a skvělost bohoslužeb, tak naši čeští misionáři, kteří v době
baroka odcházeli do zámoří, byli fascinováni vidinou slávy: ne však své
vlastní proslulosti, nýbrž oslavy Boha. Na nich se jasně projevilo, že pokora, ctnost tak blízká tajemství života, je vlastně jen druhou stranou lásky: je to láska k Boží slávě.
9. Modlitba
Člověk je bytost, která není tak neomylně a jednoznačně určená jako
bytosti žijící na klíně přírody. Musí hledat sama sebe, svou vlastní identitu. Nalézá sama sebe tím, že zapomíná na sebe sama ponořením v činnost, která slouží vyšší hodnotě. Tak se člověk uskutečňuje: stává se tím,
co koná. Je mnoho možných způsobů sebeuskutečnění, v různých směrech a na různých rovinách. Člověk je v nich vždycky celý, ale ne cele. I
herec se uskutečňuje v roli, kterou ztělesňuje. Ale tato role ještě nedává
poslední a úplný smysl jeho životu. Všechna tato provizorní, pomíjivá,
často pouze obrazná sebeuskutečnění mají smysl jedině tím, že poukazují na sebeuskutečnění úplné a definitivní, naplňující naše poslání a povolání v aktu bezvýhradného oddání tajemství Toho, jenž nás volá. To je
obrácení k Bohu. Viděli jsme, že je to akt nesmírně těžký, nadlidský,
vlastně lidsky nemožný. Nahíédneme-li do oné světelné propasti, cítíme
mrazení. Je však jeden prostředek, jenž nám dává blažené zapomenutí
sebe a tušení spojení s Bohem snad ještě dříve, nežli jsme se odhodlali
obrátit k němu nenávratně: je to zázrak modlitby. Pravá modlitba před
obrácením je snad akt přicházející zřídka, vzácný a prchavý; v obrácení a
po něm se může stát trvalým stavem.
Modlitba se rodí spolu s vírou, spolu s nadějí, spolu s hnutím pokory. »Věřím! Pomoz mé malé víře!«, vykřikl otec nemocného dítěte (Mk
9, 24). Tímto úsilím dobré vůle roste víra spolu s modlitbou. Modlitba je
základní úkon duchovního života, pro duši tak nutný jako dýchání pro
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tělo. Teofan Zatvoniik, spisovatel východní církve, píše: Modlitba je
výrazem života v Duchu svatém, je jakoby »dechem Ducha«. Církev »dýchá tím, že se modlí« (11).
Modlitba je základní akt ve všech světových náboženstvích. Přitom je
zajímavé pozorovat, jak její formulace bývá sice ovlivněna naukovými
prvky toho kterého náboženství, její obsah však se vyvíjí podle jejích
vlastních požadavků a popudů. Styk s nejvyšší bytostí v modlitbě bývá
překvapivě spontánní, bez zábran, s naivní důvěřivostí. To platí zvláště o
modlitbě Starého zákona. Vztah k Bohu se opírá o dějinné a osobní
zkušenosti a často se jich dovolává. To dává této modlitbě důvěru, teplo
a niternost.
V Bibli nalézáme modlitby kající, vyznávající vlastní hříšnost a úpěnlivě volající k Bohu o slitování; dále jsou v ní modlitby prosebné, žádí\jící
dobra přirozená i nadpřirozená: moudrost, bázeň Boží... Velkolepé modlitby chvály a díků jsou obsaženy v knize žalmů. Znalci Starého zákona
zkoumají jejich závislost na písemnictví tehdejší vysoké kultury babylonské. Vskutku se nám zachovaly modlitby na klínopisných tabulkách,
jež jsou podobné žalmům svou hymnickou formou, ale zcela nepodobné
svým obsahem a duchem: snaží se totiž naklonit božstvo lichocením a
vynutit splnění prosby magickými formulemi. Naproti tomu žije Starý zákon vírou, že vyslyšení prosby je závislé jedině na Boží svobodě.
Nedostižným vzorem modlitby je ovšem Ježíš Kristus, Jeho modlitba
byla přímým výrazem jeho mesiášského poslání. Jeho dlouhé modlitby v
noci, na osamělých místech, spojené s postem před začátkem jeho veřejného působení, nám dávají tušit tajemný život jeho spojení s Otcem.
Modlil se vždy sám, ale na žádost apoštolů je naučil modlitbě »Otče
nás«. Některé jeho modlitby se nám zachovaly: »Velebím tě, Otče, Pane
nebe a země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a žes je
odhalil maličkým..,« (Mt 11, 25). Při poslední večeři se modlil: »Otče,
přišla hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe« (Jan 17, 1). Ježíš
se modlil v zahradě Getsemanské a na kříži.
Karl Rahner vysvětluje takto podstatu modlitby (12):
1) Umění modlitby není možno druhému sdělit ani se mu naučit.
Potřeba modlitby je vnitřní a je dána před zkušenosti Výchova pouze
probouzí tuto vnitřní dispozici a schopnost duše otevřít se Bohu. S modlitbou je to podobně jako s hlasem svědomí: vědomí nepodmíněné
(11) Citováno podle TOMÁŠ ŠPIDLÍK, Spiritualita křesťanského Východu, Řím 1983,
(12) ST. KARL RAHNER, Gebet. IV. Dogmatisch, v LThK 2 4 (i960), si. 542-545.

sir. 359.
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závaznosti a odpovědnosti nelze druhému sdělit; to přichází zevnitř; dobrá výchova je pouze probouzí a blíže formuje.
2) V modlitbě je vždy obsažen celý člověk. To znamená, že se v ní nejen uplatňují všechny jeho schopnosti - rozum, cit, vůle, smysly, představivost, duše, tělo ... - nýbrž že celý člověk se v modlitbě dává v sázku.
Kdyby si chtěl pro sebe něco vyhradit, jeho modlitba by nebyla pravá.
3) Modlitba je úkon racionální, rozumný, nikoliv tedy akt slepé důvěřivosti. V modlitbě nás vede neviditelné světlo, které si duši získává a
podmaňuje. »Bůh je světlo«, píše svatý Jan (1 Jan 1, 5).
4) Modlitba je úkon osobní. V modlitbě je člověk sám před svým Bohem. Nikdo nás nemůže zastoupit. Je možno se modlit za druhého, ale
nelze modlitbou převzít odpovědnost jeho svobody.
5) Zároveň však j e modlitba úkon společný. V tajemném těle Kristově, jímž je církev, jsme v modlitbě spojeni se všemi jeho údy. Neexistuje
tedy v pravém slova smyslu modlitba privátní, tj. taková, jež by vztah k
církvi vylučovala. Církev se vždy modlí v nás a s námi.
6) Modlitba je prokračování Božího vtělení v tomto světě. Modlí se
tedy nejen náš duch a naše duše, nýbrž i tělo, a s ním celá příroda a dílo
člověka, v němž nacházíme svůj výraz a své uskutečnění: hudba, zpěv,
hlas zvonů, chrámový prostor, harmonie tvarů a barev, svíce stravující se
na oltáři ... Člověk se v modlitbě uskutečňuje ve svém vztahu k Bohu a
skrze člověka se k Bohu vrací všechno, co od Boha vzešlo.
Modlitba je člověku tak přirozená jako ptáku volný prostor pod nebem a rybě voda. Je to úkon nejjednodušší a nejvznešenější, nejbližší a
nejtajemnější, každodenní a vždy slavnostní. V modlitbě se duše rozvíjí
ke své vlastní plné kráse.
Modlitba jako projev bezprostředního vztahu k Bohu je nám dána.
Nelze ji vynutit. Musíme ovšem zůstat věrni každodenním pokusům o
modlitbu, i když se nám nedaří. Snad je to tím, že jsme tisícerými vlákny
připoutání k věcem tohoto světa a nedovedeme se od nich odtrhnout. V
našem srdci se ozývá mnoho hlasů, které jsou často v rozporu mezi sebou, Potom ovšem nemůžeme slyšet Boží hlas. Bude-li naše srdce čisté a
náš duch tichý, vplyne v modlitbu zcela samovolně a nalezne se ve stavu
modlitby jako v oblasti, v níž byl odedávna, aniž si to uvědomoval. Tehdy
se cítíme osvobozeni již prvým slovem, které k Bohu promluvíme. Bůh
se nám stává přítomnou a nejbližší skutečností, zatímco všechno ostatní
ustupuje do pozadí.
Svatý Pavel píše: Boží »Duch přichází nám na pomoc v naší slabosti.
Vždyť ani nevíme, oč se máme vhodně modlit. A tu Duch sám se za nás
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přimlouvá vzdechy, které nelze vyslovit« (Řím 8, 26). Je to vlastně Duch
svatý, který se v nás modlí: vzbuzuje nejprve touhu, abychom byli lepší,
čistší, čestnější, oddanější, a dává milost modlitby. Nevíme však, kam tato tichá touha, tato nekonečná nostalgie vede. Ale vzbuzuje-li Bůh tuto
touhu, je to znamení, zeji chce též vyslyšet a vyplnit, snad způsobem jiným a dokonalejším, nežli si dovedeme představit. Modlitba prosby, nechávající se vést Duchem svatým J e od samého začátku proniknuta nevýslovnou úctou, chválou a vděčností k Bohu a přechází potom výslovně v
tyto úkony. Tak se v nás rozvíjí duchovní život, tj. život v Duchu svatém.
10. Všeobecná charakteristika zásad duchovního života
Když jsme se ptali na zásady neboli principy duchovního života, zřejmě jsme jej nechtěli sledovat v jeho rozvoji a vyvrcholení, nýbrž v jeho
skromných počátcích. Latinské slovo »princip« totiž opravdu znamená
»počátek«. Počátek je to, z čeho něco pochází nebo vzniká. V našem
myšlení odvozujeme z principů - počátků - podle nutných zákonů logické důsledky. Z počátku v životě - např. z klíčícího semene - se vyvyí
rostlina podle vnitřního zákona růstu. I duchovní život má své zákony,
nevyvíjí se však ze svých počátků tak nutně jako důsledky v rozumové
úvaze nebo jako rozvoj vegetace. K rozvoji duchovního života je třeba
opakovaného vzmachu svobody, k němuž dochází v meziosobních
vztazích. Má však potom vůbec ještě smysl mluvit o zásadách duchovního života? V meziosobních vztazích se přece nedá něco předem odvozovat, poněvadž jsme vždy znovu odkázáni na svobodu druhé osoby. Ve
vztahu k Bohu se však setkáváme s překvapujícím faktem, že jeho
vedení, i když je zcela individuální pro různé osoby, je přesto natolik
obdobné, že do jisté míry rozumíme tomu, co druzí nám dosvědčují ze
své vlastní zkušenosti, a můžeme si to obvykle i ověřit, odvážfme-li se podobných činů jako oni. Je tedy možné stanovit jakési zákony duchovního
života, tj. předpokládat určité důsledky z určitých principů. Proto nemusíme ani nemůžeme ve snaze o duchovní život všechno přenechávat
okamžité inspiraci a osobnímu charismatu, i když pozornost k vnuknutím a láskyplnému vedení Ducha svatého je nepominutelná. S tím také souvisí, že různá pojetí duchovního života - různé spirituality, západní
a východní, mnišská a apoštolská, pro osoby zvlášť Bohu zasvěcené a pro
lidi žijící v manželství a světském povolání - mají ve skutečnosti mnohem více společného a méně rozdílného, než se zdá, když je pozorujeme
pouze z vnějšku. A je to potěšující skutečnost, že si navzájem rozumíme,
jen když se opravdu snažíme o duchovní život, a cítíme se spojeni i s
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dušemi vzdálenými prostorem a časem a oddělenými od nás propastmi
různých kulturních směrů a oblastí,
V rozumové spekulaci máme snahu převádět všechno na jediný princip, jediný počátek nebo zásadu. Myslit totiž znamená sjednocovat všechno převáděním na principy, až k jedinému naprosto prvnímu principu,
abychom odtud mohli odvozovat nutné důsledky. To však v našem vztahu k Bohu není možné nejen proto, že tento vztah je osobní, nýbrž i proto, že Bůh přesahuje všechny naše pojmy, představy a ideje, které si o
něm tvoříme. Nezbývá nám tedy, než abychom z různých stran hledali
svůj vztah k Bohu podle zásad, jež se navzájem stejně liší, jako předpokládají, a do jisté míry, alespoň ve své formální struktuře, shodují. Tak
jsou naše úvahy o zásadách duchovního života jakési kroužení kolem
oslňujícího slunce Boží přítomnosti, jež se zjevuje maličkým, totiž těm,
kdo se nespoléhají na svůj důmysl, ale dali k dispozici celou svou osobu,
rozum i vůli, úvahu i cín.
Pokusme se tedy vyzvednout alespoň tuto shodnou strukturu zásad
duchovního života;
1) Jednotlivé zásady nejsou východiskem pouze pro určitý výsek duchovního života, nýbrž obsahují v jádru všechno. Karl Rahner učí: Náboženský akt je integrální, tj. zahrnuje, angažuje celého člověka. Proto
není možno dojít k duchovnímu životu tím, že bychom vycházeli z činností jednotlivých schopností: rozumu, vůle, slepého rozhodnutí, neúčinného citu; ani vědecká teologie, ani umělecká emoce, ba ani mravní jednání samy ze sebe nejsou schopny nám zprostředkovat duchovní život,
jenž pozůstává ve společenství s Bohem. Lidská kultura vůbec může dát
výrazové prostředky naší víře, ne však rozhodující podněty; právě naopak
je sama odkázána na její oživující Impulsy.
2) Zásady duchovního života nelze sdělit pouhým vnějším poučením
- indoktrinací - ba ani ne pouze příkladem. Pochopení přichází zevnitř;
vnější zkušenost je pouhý podnět k probuzení vnitřního života. K novému životu jsme se zrodili svátostí křtu, vrůstáme do něj jednáním podle
víry a disponujeme se tak k pochopení. Co nelze jiným sdělit slovy, je třeba dosvědčovat skutky. Ty jsou jakoby opakované ťukání na duši, aby se
probudila. Kde je podobná zkušenost, lidé si okamžitě rozumějí, i když
se nedovedou vyjadřovat jinak než v náznacích.
3) »Každé volání, jež přichází od Boha, je vždy čisté a průzračné, bez.
přimíšení tělesnosti nebo nějaké jiné nezřízené náklonnosti« (13). Tuto
(13)
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pravdu z exercicií svatého Ignáce můžeme aplikovat na duchovní život:
vůbec. Co pochází od Boha, je zcela prosté, odloučené od osobních pozemských zájmů. Jinak řečeno: nemá nic společného se světem odloučeným od Boha. Nemůže proto ani přímo navazovat na nějaké přirozené,
byť i velmi ušlechtilé hnutí. Z druhé strany však to, co je nadpřirozené,
není od přirozenosti odtrženo. Boží milost předpokládá přirozenost & povyšuje ji. V obyčejném životě prostých lidí nalézáme jakési náznaky nebo
obdoby nebo předobrazy evangelijní dokonalosti: optimismus naděje, radost a svobodu chudoby, sebezapomenutí pokory,, úctu k stvoření, která
je předzvěstí modlitby, sebekázeň a asketický sklon, spojený se sebevědomím, pevným postojem a hrdostí vědomou si svých hranic. Kdekoliv
by se vyskytovala zbožnost odloučená od těchto přirozených - nebo již
skrytě nadpřirozených - ctností, byla by to zbožnost nepřirozená a museli bychom se obávat, že je v ní něco chorobného.
4) Pouze vlastním úsilím, využíváním psychologické zákonitosti, metodami meditace ani jinými náboženskými praktikami pouze lidskými se
k duchovnímu životu J e n ž spočívá ve společenství s Bohem, nedostaneme. Všechno j e dar, a to tak nepředstavitelně vznešený, že si jej nedovedeme předem ani představit, ani po něm účinně zatoužit, ani se o něj
opravdu modlit, není-li nám to vnuknuto. I touha po něm je už Boží dar;
když s ní spolupracujeme, dává nám Bůh dar modlitby, a modlitba od
Boha vnuknutá má jisté vyslyšení. Tak tedy duchovní život - z druhé
strany - zase není bez osobního úsilí.
5) Obsah duchovního života je tak všeobsáhlý a tak výsostný, že se ve
vnějších projevech vyjadřuje v určeních zdánlivě protichůdných, opačných, dialekticky sjednocených: »Bůh je shoda opačných vlastností«, učil
Mikuláš Kusánský. Proto se také živá naděje v něho uskutečňuje v lidsky
beznadějných situacích; chudoba v osobním životě je spojena se smyslem pro nádheru domu Božího a posvátné liturgie; obráceni jako návrat
k Bohu a bezvýhradné oddání jemu se z druhé strany jeví jako ztroskotání všech pozemských jistot; víra se osvědčuje ve zkouškách, kdy se cítíme jakoby od Boha opuštěni; pokora zapomíná sama sebe ve vidině Boží
slávy; modlitba je uskutečnění člověka, které není v nehybném stavu,
nýbrž v lnutí, pohybu, proudu, který se stále obnovuje a zachovává stále
týž tvar; pravá modlitba však předpokládá a vzbuzuje potřebu sebezapření, tj. nehybnosti, apatie vůči přirozeným podnětům; tak se modlitba ukazuje jako tajemná účast na Kristově kříži.
6) Pravost duchovního života se osvědčuje svým realismem. Každá
zásada duchovního života znamená vždy duchovní postoj a vnější realizací
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zároveň. Toto pojetí je typické pro Písmo svaté, a to už ve Starém zákoně. Ve shodě s tím vyžadují učitelé duchovního života např., abychom
nejen milovali chudobu jako matku, ale zakoušeli též občas její spasitelné účinky; aby duch kajícnosti byl doprovázen i tělesným pokáním apod.
Ostatně je to pravidlo velmi pochopitelné; vždyť dokonce i genius tak
málo křesťanský jako Goethe chápal tuto nutnost a vyjádřil ji způsobem
téměř drastickým: »Co nepocítíte na těle, to nepochopíte.« Naproti tomu
- jako dialektický doplněk této pravdy - stojí vyznání svatého Jana z
Kříže: »Kdo okusil ducha, ztrácí zalíbení v tělesných požitcích.«
7) Duchovní život jako sebeuskutečnění neznamená nic více a nic
méně nežli přijetí sebe: máme přijat samí sebe ne, jak jsme určováni a
strhováni jednostrannými, částečnými, smyslovými, sobeckými sklony,
nýbrž podle hlasu hluboké touhy a podstatného chtění, které je v nás.
Pravda naší bytosti je pravda stvoření, které lne k svému Tvůrci. Základní
hnutí naší přirozenosti není snaha po uzavření v sebe a sebevlastnění,
nýbrž oddání osobní láskyplné Mocí. Uzavíráme-li se v sebe, je to jen
důsledek strachu, že ztratíme sami sebe, a zoufalství nad Dobrotou, která
j e v »jádru věcí«. Předem ovšem se nemůžeme o skutečnosti této nesmírné Dobroty, která nás volá a vybízí hlasem našeho svědomí a srdce, nijak
přesvědčit. Teprve když jsme se s pomocí Boží odhodlali, následovali
ten to hlas, odpoutali se od břehu, jehož jsme se tak křečovitě drželi, udělali krok jakoby do prázdna, sjednotíme se s touto Dobrotou, nalezneme
smysl světa a života v lásce a můžeme o ní mít vlastní zkušenost. Potom
pochopíme, že naše štěstí je v jednání podle této zásady, v níž je skrytě
obsažena cefá věrouka i nauka o duchovním životě: Oddej se světlé nadosobní Moci, i když se bojíš úplné ztráty sebe. Ona tě vrátí tobě samému
v podobě nové, proměněné, v níž nalezneš svou pravou identitu. Potom už
nebudeš držet sám sebe úzkostlivě, nýbrž přijmeš sám sebe svobodně a
vděčně jako dar.
To je tedy ta nejvnitmější a všechno pronikající dialektika duchovního života. Podstata vykoupení je v tom, že jsme osvobozeni od břemene,
kterým je každý z nás sám sobě; tím se uvolní zábrany pravého života a
ten se zjeví v podobě nečekané a nepředstavitelné. Kristus uvedl tuto
pravdu ve vztah ke své osobě: »Kdo bude chtít zachovat svůj život, ztratí
ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, zachová ho« (Mt 10, 39).
Svatá Rozálie, která jsi tuto výzvu přijala se všemi důsledky a nalezla
život pro sebe i stala se zdrojem života pro mnohé, neodmítej nás, kteří z
tohoto světa stiženého morovou ranou vzhlížíme k tobě a uctíváme tvé
věčné mládí!
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(Praha)

K OTÁZCE ZALOŽENÍ »ONTOLOGIE SUBJEKTIVITY« (*)

Ontologií běžně rozumíme systematický soubor pouček a poznatků o
tom, co jest, a to z hlediska toho,, že to jest. Tím, co jest,, můžeme mínit
buď jednotlivé jsoucno (a to buď pravé, tj,. vnitrně sjednocené jsoucno,
anebo nepravé jsoucno, tj. pouhý agregát pravých jsoucen, eventuelně
agregát agregátů pravých jsoucen atd.) anebo jsoucno vůbec (potíže spojené s pojmem »jsoucna vůbec« ponecháváme na tomto místě stranou).
Co ontologii na jsoucnech, resp. na jsoucnu vůbec, zajímá, je to, že jsou
a případně jak jsou, tedy jejich jsoucnost. Tématem ontologie je jsoucnost; jejím předmětem je jsoucno (případně jednotlivá jsoucna), O ontologii něčeho můžeme tedy mluvit pouze za předpokladu, že jde o jsoucno. Tak kupříkladu o ontologii bytí může mluvit jen ten myslitel, který
chápe bytí jako jsoucno (byť jsoucno nejvyšší, absolutní apod.). O ontologii subjektivity zcela analogicky lze mluvit smysluplně jen za předpokladu, že subjektivita je něčím jsoucím, že je jsoucnem. Protože pojem subjektivity vůbec vede k podobným potížím jako pojem jsoucna vůbec,
vyhněme se i na tomto místě úskalím tím, že se budeme držet konkrétních případů subjektivity, tedy subjektivit jakožto jednotlivých jsoucen.
Co to však je »subjektivita«? I tady je zapotřebí důkladnějšího pojmového
upřesnění. Teprve v moderní filozofii se pojem subjektu stal samostatným a
základně významným tématem; antická filozofie nevypracovala žádný pojem
subjektu, srovnatelný s moderním. Významným rysem moderního pojetí
subjektu je jeho vydělenost, odloučenost od objektivní skutečnosti; často se
mluví o rozpolcenosti skutečnosti na subjekt, a objekt. V moderním pojetí je
problematizováno postavení subjektu ve jsoucím světě, neboť subjekt je viděn teprve za vším jsoucím a mimo každé jsoucno. V přírodních vědách to
vedlo k důslednému vykázáni subjektu ze skutečnosti, která je předmětem
vědeckého zkoumáni. Ve filozofii to antiteticky vedlo k absolutizaci subjektu
a k vyvrcholení této tendence v klasickém idealismu. A z toho vyvozuje
například Emmanuel Levinas (1), že nemohla vůbec existovat idealistická
ontologie subjektu. Subjektivita je však nepochybně spjata se subjektem;
(*) Vyšlo v samizdatovém Sborníku ke čtyřicátí nám Zdeňka Neubauera, Praha 1982, Vychází
bez vědomi autora.
(1) »Le sujet se trouve derriére 1'étre, en dehors de I'elre. El c'est pour cela qull ne peut pas y
avoir ďontologie du sujet SdeáUste.« V Martin Heidegger cl onthoiogie, 1932, znovu v En
děcouvrant fexistence avec Husserí et Heidegger, 1974 , str. 53.
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není-li subjekt pochopen jako jsoucno, ztrácí oprávnění nejen ontologie
subjektu, ale také ontologie subjektivity.
Trváme-li na ontologií subjektivity, musíme trvat na ontologii subjektu.
Co je to subjekt? V opozici k antické, středověké i větší části novověké
ontologie je třeba chápat jsoucí jako »dějící se«. První filozofové byli fascinováni otázkou, co je tím vskutku jsoucím, protože trvajícím uprostřed
změn bez pohnutí; zejména po Parmenidovi jím sugestivní »hen kai
pan« bylo čímsi nepochybným, zatímco problémem jim byla změna.
Dnes naproti tomu každý, kdo je ochoten a schopen jít ve filozofické reflexi až do posledních důsledků, musí za primární považovat změnu a
proměnlivost, kdežto problematickým se mu jeví každé trvání. Je vůbec
něco, co v posledku trvá? Celé obory vědní stále ještě stojí na tomto
předpokladu, který je z mnoha teoretických důvodů nedržitelný. Mohou
se snad astrofyzika nebo termodynamika atd. obejít bez zákonů zachování? A co tu je vlastně »zachováno«? Předpokladem každé kvantifikace
je stálost veličin a neměnnost kvantifikovaného substrátu. Ale existuje
něco takového?
Všechno svědčí o tom, že napříště musíme vycházet především z
předpokladu všeobecné proměnlivosti všeho a za druhé z kvantové povahy veškerého dění. V základech univerza je dění a nikoliv neměnné elementy; a toto dění není jedním velikým procesem, nýbrž je rozdrobeno
na nesčíslné malé události, dále již nedělitelné, ale přece se dějící, tj.
probíhající od svého počátku ke svému konci. Od ostatních událostí jsou
primárně naprosto izolovány, ale na rozdíl od Leibnizových monád mají
okna a dveře; jsou schopny reagovat na jiné události, a na druhé straně
jiné události jsou schopny reagovat na ně. Základním předpokladem
reaktibility událostí je jejich schopnost se v procesu svého zvnějšňování
(uskutečňování) vracet k sobě, neboť reakcí se může akce stát pouze na
základě nějaké informace »zvenčí«. Událost, která je schopna se vracet k
sobě, je eo ipso schopna stát se subjektem. Je-li tedy událost integrovaným kouskem dění, pak subjekt je takovým integrovaným kouskem dění,
jež je schopno se vztáhnout k sobě samému. Schopnost subjektu vracet
se k sobě a navazovat na sebe, což znamená navazovat na svou minulost
a reaktualizovat ji jejím novým a novým zpřítomňováním, je základem a
prostředkem trvání subjektu.
Až do této chvíle byla řeč o událostech a subjektech v témž smyslu, v
jakém Teilhard de Chardin mluví o »přirozených jednotkách« (unites naturelles); pojem subjektu t u j e radikálně rozšířen na nižší až nejnižší rodiny
jsoucnosti (tj. ontické roviny). Subjektem je nejenom živočich a rostlina,
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resp. každá živá bytost, tedy i jednobuněčná, nýbrž makromolekula i
obyčejná molekula, atom, subatomámí částice a energetické kvantum.
Teoretickým extrémem pak je model primordiální události, ovšem která
je schopna se vztáhnout k sobě, resp. která tuto svou schopnost efektivně
realizuje. To znamená zajisté značný posun od obvyklého pojmu subjektu, jímž se míní subjekt lidský. Podobný posun musíme však připustit i u
pojmu subjektivity. K tomu cíli musíme blíže přihlédnout ke struktuře
toho, čemu říkáme reakce.
Subjekt se dostává do kontaktu s vnější skutečností obvykle prostřednictvím svých akcí. Může jít o akce dvojího druhu: buď o akce nazdařbůh,
anebo o reakce. Reakce jsou strukturovány (resp. »rozvrhovány«) tak, že
se přitom uplatňuje nějaká informace o výsledcích předchozí akce (nebo
předchozích akcí). Takovou informaci může subjekt získat jen za předpokladu, že uprostřed realizace své akce je schopen obrátit směr či smysl
zvnějšňování směrem »dovnitř« alespoň v nějaké složce či odbočce, tedy
že je schopen svou akci v jejím průběhu rozdělit, jednu část dovést navenek k jejímu cíli a druhou část přivést zpět »dovnitř« subjektu. Na tomto
místě je svrchovaně důležité přesně domyslet tento model až do rozhodujících důsledků. Můžeme tu v plném smyslu mluvit o zvnitřňování (na
rozdíl od zvnějšňování, jímž je každé dění události a tedy i každé dění
akce)? Zjevně nikoliv; mluvíme-li o tom, že subjekt, vraceje se k sobě,
přivádí jednu část či složku své akce k sobě a dovnitř sebe, nemůžeme
mít na mysli niternost subjektu jako tu jeho stránku, která Qeště) nedošla zvnějšnění, neboť každá akce - a tudíž i každá složka akce - může
končit jen ve zvnějšnění. Ve svém zvnějšnění, jímž akce končí, se však
nemůže s ničím vskutku niterným setkat, už proto, že minulost nikde nemůže narazit na to, co přichází z budoucnosti. Musíme proto předpokládat, že uvnitř subjektu jakožto konkrétního jsoucna (tj. jakožto srostlice
vnitřní a vnější stránky) je vytvořena zvláštní sféra, která má relativní samostatnost a v níž relativně odděleným způsobem souvisí vnitřní a vnější
stránka (nebudeme na tomto místě zkoumat bližší podrobnosti). Ta složka akce, která se od hlavního směru oddělila a zamířila (byla přivedena,
vtažena) »dovnitř« subjektu, končí opět jen zvnějšněním, ale ve svém
zvnějšnění zasáhne nikoliv vnější okolí subjektu, nýbrž vnější stránku
oné vydělené zvláštní sféry a zasáhne ji tak, že do ní uloží zmíněnou informaci (jakým způsobem, to není na tomto místě důležité).
Onu zvláštní sféru v rámci subjektu musíme nějak nazvat; název by
měl výrazně naznačovat bytostnou spjatost existence této sféry s existencí
samotného subjektu. Příslušné adjektivum by mělo mít se substantivem
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»subjekt« společný kořen, tj, mělo by být od substantiva »subjekt« odvozeno (eventuelně by mělo být odvozeno od téhož původnějšího slova, jež
je ovšem latinské subicio = subiació). V české filozofické literatuře se již
před druhou světovou válkou objevilo slovo subjektní, aniž by ovšem jeho tvůrce nebo alespoň uživatel - totiž J. B. Kozák - upevnil příslušný
pojem; zdá se, že tohoto slova užíval promiscue zároveň se slovem subjektivní. Dále se v šedesátých letech objevilo - u Karla Kosíka - slovo
objektální; příslušný pojem nebyl sice vypracován dostatečně, aleje rozhodně nezaměnitelný s pojmem spjatým se slovem objektivní. V každém
případě připouští možnost vytvoření analogického slova subjektálni i s
příslušným pojmem.' O dalších alternativních adjektivech nevím; nemohu nikterak vyloučit jejich eventuelní existenci. Naší úvaze se nabízí slovo subjektový jako povaze českého jazyka nepříliš cizí, naproti tomu však
cizí jazyku původnímu. Mám dojem, že rozvaha mluví pro volbu termínu subjektálni, a to tím spíše, že případný další termín subicientní bychom měli vyhradit pro povahu té složky akce, jež se vrací »dovnitř« subjektu, tj. k jeho subjektálni sféře, aby do ní uložila příslušnou informací.
Subjektálni sféra funguje jako jakási paměť subjektu; nelze vyloučit,
že její původní a nadlouho snad i hlavní funkce je jiná, odlišná od té, o
níž jsme mluvili. Subjektálni sféra je rozhodující instance pro rozvrhování a vnitřní i širší koordinaci průběhu akcí; je pravděpodobné, že
»akční systémy« jsou v subjektálni sféře naprogramovány zcela anebo z
převážné části »apriorně« a že pouze jejich odstartování může být vyvoláno nebo zabrzděno na základě informací »zvenčí«. Při rostoucí úrovni
subjektů (zejména u vyšších živočichů) nabývá však povaha situací, v
nichž se ocitají, a výzev, před něž jsou postaveny, takové komplikovanosti, že předem naprogramované (»instinktivní«) reakce vůbec nedostačují, přestávají poskytovat nezbytnou jistotu a jakoby víc a víc řídnou.
Postupně musejí být doplňovány a pak už i nahrazovány reakcemi, spočívajícími na tzv. historické bázi reakční Qak o ní mluvil Hans Driesch)..
Thesaurem a zároveň vehiklem historické báze reakční je právě ona subjektálni sféra. Akce je rozvrhována s ohledem na stav informací v subjektálni sféře a na jejich základě. Modelově to znamená, že každá reakce a
každá širší akce, jejíž součástí je také reagování, prochází alespoň jistou
svou složkou nejprve subjektálni sférou, vrací se z ní zpět s předpoklady
pro restrukturaci či strukturální adaptaci a teprve pak zamíří do vnějšího
okolí jako situačně zaměřená a zacílená.
Nechť je povaha informací zakódovaných v subjektálni sféře jakákoliv, nemůže být pochyb o tom, že z ontologického hlediska jde o jsoucna,
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byť nikoliv samostatná, nýbrž integrovaná do širších, značně komplikovaných kontextů. Můžeme tedy zásadně vzato mluvit o ontologii subjektálnosti. V jakém vztahu je však subjektivita k subjektálnosti? Předělem a
zároveň mostem k přechodu je tu schopnost reflexe. V reflexi se subjekt
obrací sám k sobě podstatně novým způsobeni. Reflexe je ovšem také jistý typ akce (resp. re-akee) subjektu; je to však taková akce, která je
schopna se zaměřit k subjektální sféře a do ní nikoliv jen nějakou svou
složkou a jen proto, aby se mohla lépe zaměřit ven ze subjektu, do vnějšího jeho okolí, k nějaké vnější skutečnosti,, např, k věci (k reálnému jsoucnu), nýbrž jako k svému vlastnímu cíli, jako ke svému »předmětu«. Subjektální sféra subjektu není ovšem ryzí vnějšností, ryzí předmětností, i
když nepochybně svou vnější, předmětnou stránku má (a to platí i o
jejích složkách, např. o informacích, které jsou v ní uloženy). Reflektující
subjekt však není primárně orientován na tuto vnější, předmětnou stránku, nýbrž na její »význam«, »smysl«. Proto nemůže zůstat stát u zakódovaných informací, nýbrž musí se pokusit je dekódovat, dešifrovat, interpretovat, nahlédnout jejich informativní povahu. Přístup reflexe do subjektální sféry není proto ani jednoduchý, ani jednorázový. Reflexe je vždycky
reflexí nějaké akce, a to buď akce primární, »praktické«, zaměřené do
vnějšího okolí subjektu, anebo akce sekundární, zaměřené k jiné akci. Jinak řečeno, reflexe je vždycky reflexí jiné akce, jíž může být buď jiná reflexe anebo posléze akce zaměřená ven ze subjektu a překračující jeho
vnější meze. Pro reflexi neexistuje přímá cesta do subjektální sféry, nýbrž jen
jakési »couvání«: reflexe analyzuje a interpretuje nějakou předchozí akci lak,
že se pokouší co možno platně (pravdivě) připsat něteré její rysy a aspekty na
vrub předmětu akce a jiné na vrub rozvrhů samotného subjektu.
Na úrovni subjektální můžeme mluvit nanejvýš o vhodnosti a nevhodnosti, přiměřenosti a nepřiměřenosti, úspěšnosti a neúspěšnosti; teprve na
úrovni subjektivní lze mluvit o správnosti a mylnosti, o pravdivosti a nepravdě či lži atd. Všude tam, kde je možná pravdivost, je možný také
omyl; neexistuje žádná spolehlivá a nade všechny pochybnosti povznesená základna, jednoznačně garantující pravdivost našich úsudků. Proto je
subjektivita pouze sférou, v níž dochází k zápasu pravdy s omylem a lží,
nikoliv spolehlivým prostředkem k oddělování zrna od plev. Fakticita
subjektivity je méně zajímavou, protože méně důležitou její stránkou; základní význam má naproti tomu její platnost Ontologie subjektivity proto je a vždycky zůstane nápadně chudá ve srovnání - řekněme - s axiologií subjektivity, s hermeneutikou subjektivity, ovšem i s fenomenologií
subjektivity, ba i s psychologií a sociální psychologií subjektivity.
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Ještě jednu významnou souvislost nelze nezmínit. Jen ve svých nejprimitivnějších podobách má subjektivita alogícký charakter (tak tomu je
třeba u vyšších savců J i m ž subjektivitu nemůžeme upřít); na lidské úrovni však je subjektivita strukturována a organizována řečově. Řeč ovšem
nemůžeme chápat jako lidský výkon (promlouvám), nýbrž spíše jako prostor nebo ještě lépe svět, v němž teprve a pouze je lidské promlouvám
možné. Svět řeči je světem smysl umožňujících a smysl zakládajících
souvislostí či vazeb. Zatím známe dvojí podobu řeči: jednak řeč, která
uzavírá svůj smysl v sobě, která je plná smyslu nebo - řečeno s Patočkou
- je smyslem nevyčerpatelná, a na druhé straně řeč, která smysluplnost
neuzavírá v sobě, nýbrž soustřeďuje její značnou část (pokouší se dokonce soustředit její maximálně velkou část) mimo sebe, před sebe. V
prvním případě mluvíme o mýtu, v druhém o logu. Základním principem mýtu je identifikace s archetypem, tj. zrušení distance, zatímco základním principem logu je naopak distance, tj. zrušení identity slova a
skutečnosti. Ani mythos, ani logos nejsou nástroji v rukou člověka, ale
jsou světem, v němž člověk jakožto člověk žije i myslí, jejž obývá.
Ontologie jako pouhé vyjádření něčeho, jako pouhý výraz, projev
něčeho není možná; z podstaty věci musí jít o vyjádření o něčem, co je
čímsi naprosto jiným než jakékoliv vyjádření o něm. Mystik snad může
mluvit o utrpení a úpění hmoty, resp. vůbec jsoucna, ale ani on se - alespoň v evropské tradici - nedomnívá, že v jeho slovech a skrze ně úpí samo trpící jsoucno. Slovo,, které je pouhým výrazem, projevem, expozicí
smyslu J e mýtem, nikoliv logem; slovo-logos platí (nebo neplatí, ale chce
platit) o něčem, k čemu se vztahuje a na co z distance ukazuje. Co je slovem-togem řečeno, činí si nárok na závaznou platnost, na vládu nad tím,
o čem to je řečeno. Jen proto Herakleitos praví o logu, že vládne všemu.
Lidské promluvení odvozuje svou eventuelní platnost z této vlády logu
nade vším. Proto cítíme v sebechápání logu (přesně v sebepochopení
myšlení, orientovaného logem) jistou dráždivou a zároveň svůdnou aroganci, která se velkým osobnostem slabšího ducha nejednou stává kamenem uražení.
Ve světě mýtu subjektivita existuje, ale živoří; teprve vnitřně podepřena a posílena logem a jeho strukturami nachází cestu, na níž se může pozoruhodně rozvinout. Teprve subjektivita, která si je vědoma své nesamozřejmosti, ba ambivalence a tím problematičnosti, která ví o tom, že
platnost její nikoliv prožitkové, nýbrž významové složky není nikterak
předem ani jednoduchými prostředky zajištěna a zajistitelná, a která zejména z vlastní zkušenosti, vyvěrající ovšem v posledu z otevřenosti vůči
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pravdě, z důvěry, že j e možno se na pravdu spolehnout jako na nic jiného
na světě, a z odevzdanosti do služeb pravdě, z nichž není odvolání, ví o
vlastní nedostatečnosti, o svých selhánich a o scestích, na něž tak snadno
sklouzává; teprve taková subjektivita se stává pravou lidskou subjektivitou, jež nežije z nedostatků a mezer myšlení (které j e ovšem jeho nejvýznamněji složkou). Nedůvěra v myšlení je nedůvěrou v logos a jako taková reliktem obranných manévrů mýtu.
V poslední době, zvláště však v našem století byla tato reliktní nedůvěra v myšlení kromobyčejně posílena a oživena vědomím debaklu tzv.
vědeckého myšlení, ale neprávem. Schopnost rozpoznat vlastní omyly a
ve scestí uvidět scestí je předpokladem nápravy, totiž znovunalezení pravé cesty, a představuje vítězství a slávu myšlení-logu, neboť je výsadou logu hledat to pravé v distanci a z distance. V mýtu je prožitek vším; pravda
v něm není oddělena od nepravdy, neboť k tomu chybí jakékoliv
prostředky. Mytické myšlení nezná, co je přesnost, co je problém ani co
je argument a jak se s ním pracuje. Mýtus nás nepřesvědčuje, ale noříme
se do něho; mýtus nás ovládne tak, že nás v sobě utopí, že nás zahltí, že
se přes nás přeleje jako záplava. Tím, že cílí k identifikaci, je mýtus překážkou každé osobitosti; subjektivita zůstává v mýtu pouhou náladou,
ale nemůže vykrystalizovat v osobitost, neboť taje bez distance nemožná.
Pravda se nejrůznějšími způsoby projevuje a uplatňuje na všech úrovních
jsoucího, ale jakožto pravda se ukazuje a vyjevuje jen osobité subjektivitě, resp. skrze osobitou subjektivitu. Subjekt se stává osobností teprve za
pomoci a prostřednictvím pravé subjektivity; a jenom takový subjekt může být pravdou osobně osloven. Rozpoznání, že celá dlouhá myšlenková
epocha potlačovala, vytěsňovala a mystifikovala myšlenku subjektu, je
možné jen na základě takového oslovení pravdou. Předpokladem toho,
aby oslovení pravdou vedlo k rozpoznání, je za prvé otevřenost vůči pravdě a za druhé připravenost k porozumění. Ani jeden z obou předpokladů
nelze redukovat na pouhou dobrou vůli, nýbrž oba mají také své »věcné«,, ba přímo »technické« náležitosti. Žádná »přirozená zkušenost« tu
nemůže být vodítkem. Přirozený je omyl, zatímco pravda je »nepřirozená«. Svět »přirozené zkušenosti« je stejnou hypostazí, stejným, »konstruktem« jako svět moderní technovědy. Pravdu nenajdeme na cestě k
přirozenosti, nýbrž na cestě kultivace.
Ze všeho, co dosud bylo řečeno, jasně vysvítá, že subjektivita není
ničím samozřejmým a samorostlým, nýbrž že musí být pěstována a
šlechtěna. To znamená, že není prostě tím, čím jest, nýbrž že k ní bytostně náleží tendence, atituda,, tíhnutí k tomu, čím má být a čím si zasluhuje
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být Subjektivita není žádným doprovodným jevem, nýbrž soustřeďuje v
sobě bytostné jádro lidství, tj* m á j e v sobě soustřeďovat Jen subjektivně
se člověk může stát skutečným, pravým člověkem. Ale běda: protože jen
subjektivně, může to také znamenat jen iluzorně, jen v domnění, jen v
omylu nebo dokonce jen ve lži. Bez přípravy, bez výchovy, bez vzděláni,
zkrátka bez kultivace není pravá subjektivita možná nebo se alespoň nemůže rozvinout. Ale žádnou kultivací nelze na pravdě oslovení vynutit.
Každá, doslova každá kultivace může být scestná a zvrhlá, jestliže neústí
v momentu odhození všech výsledků kultivace, protože v momentu
odhození sebe samého, ponechání sebe samého za sebou, v momentu
vykročení ze sebe, ze své daností, v momentu naprosté otevřenosti vůči
pravdě (snad lépe Pravdě), která nás ve svém světle ukazuje nejenom v
naší danosti, ale zároveň v perspektivě našeho pověření, našeho poslání,
našeho povolání. A toto povolání je třeba uslyšet a vyslechnout, je třeba
mu porozumět, protože se na nás obrací osobně a není stejné pro každého.
Avšak ani svou otevřeností, jejímž předpokladem je sebezapření, si
nemůžeme vynutit oslovení pravdou ani uslyšení tohoto oslovení, nýbrž
leda tak slyšiny. Pravda oslovuje, když oslovuje, a mlčí, když mlčí. Přírodu můžeme svými experimenty, které nápadně připomínají torturu, přimět k odpovědi na naše otázky, ba můžeme ji takřka donutit ke skřekům,
které ostatně nejsou ničím méně než vyjevováním její bytostné povahy.
Nic takového nelze učinit s pravdou; s pravdou nelze ostatně »učinit« vůbec nic. Pravdě je možno se jen podrobit, podřídit, nechat se jí ovládnout, tj. především u mlknout, aby bylo slyšet jí a ne nás, přestat ji překřikovat, přestat se stavět do halasné úlohy jejích vyhlašovatelů a tlumočníků. Taková úloha je ovšem potřebná a přímo nezbytná, neboť pravda
vítězí jen skrze své oddané služebníky a vítězí jen v zápase; zajisté jen v
duchovním zápase. Ale musíme vědět, komu anebo čemu sloužíme,
musíme se ujistit pravdou. Žádná upřímnost, žádná vůle, žádná vnitřní
opravdovost není poslední zárukou toho, že ve svém životním zápase
stojíme opravdu na straně pravdy, že jsme jejími pomocníky a nikoliv
překážkou. Odevzdanost do služeb pravdy lze napodobit a předstírat; na
opravdovost si můžeme nejen před jinými, ale dokonce sami před sebou
jen hrát. Opravdovost můžeme subjektivně prožívat, a přece to může být lež.
Lež je, jak známo, tím nebezpečnější, čím víc se podobá pravdě. Vrcholem
prolhanosti může být demonstrace opravdovosti a otevřeností vůči pravdě.
Tak se ukazuje, že subjektivita není pouhá danost, ale je to také danost, a to danost vždycky hluboce problematická a nezajištěná. Vědomí
může být právě tak poiem vzcházení vlastního bytí v jev jako polem
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vzcházeni nevlastního, odcizeného, nepravého, lživého bytí v jev. Vědomí může být tak projevem organické celistvosti života jako projevem
jeho propastné dezintegrovanosti. Vědomí může být zkrátka právě tak
vědomím pravým jako vědomím falešným. Vědomí je polem, na němž
dochází k zápasu mezi pravdou a lží, a pro vědomí je často velmi nesnadným úkolem rozlišit, co je pravda a co je lež. Nikdy zajisté nebudeme mít
po ruce pohodlné měřítko, které bychom prostě přiložili, aby se hned
ukázalo, co je pravda a co ne. Přesto existuje relativně spolehlivá cesta a
účinná metoda, byť plná nesnází a úskalí: je to cesta reflexe. Jedním ze
základních kroků reflexe je odstup, i když reflexe je cestou přístupu. Reflexe je specifickým způsobem přístupu subjektu k sobě. Subjekt, který
zůstal při sobě, k sobě nemůže přistoupit. Předpokladem přístupu k sobě
je odstup od sebe. Reflexe je výkonem vědomí resp. myšlení. V reflexi
vlastně vědomí přistupuje k sobě samému; a proto musí nejprve od sebe
odstoupit Lidská subjektivita j e skrz naskrz proreflektovaná: kdykoli něco víme, vždycky zároveň nějak víme (tj. trochu víme a trochu nevíme),
že to víme. To však znamená, že lidská subjektivita je plná přístupů k
sobě, jejichž předpokladem je plno odstupů od sebe. Integrita lidské subjektivity nemůže být proto garantována v rovině subjektivity samotné (a
tím méně subjektem této subjektivity, neboť čím je subjekt vně své subjektivity či zbaven své subjektivity?). Řekli jsme, že subjektivita v sobě
soustřeďuje (resp. má soustřeďovat) bytostné jádro lidského subjektu; jeli však plná odstupů od sebe i přístupů k sobě, soustřeďuje tak v sobě a
dokonce umocňuje polyvalentnost, originální (»přirozenou«) necelistvost
a tím bytostnou ohroženost samotného subjektu. Subjekt dosahuje
prostřednictvím subjektivity své vnitřní jednoty zakotvením v hlubině,
která není ničím původním, nýbrž která je hloubena a ve své hlubokosti
odkrývána v reflexi (resp. v nepřestávajících, stále hlouběji se prodírajících a zadírajících opakovaných reflexí). Jak je to možné?
Na první pohled jsou v reflexi nápadné dvě její fáze: odstup reflektujícího subjektu od sebe a jeho opětovný přístup k sobě. Ve skutečnosti se
však jako daleko nevýznamnější ukazuje fáze méně nápadná, zdánlivě
jen prostředkující přechod mezi odstupem od sebe a přístupem k sobě. V
tom momentu reflexe, kdy subjekt (ev. vědomi) od sebe odstoupil a ještě
se k sobě nevrátil, je subjekt mimo sebe, je venku ze sebe, vykročil ze sebe a nechává sám sebe za sebou. Tato na první poslech nepřesvědčivá
slovní kalkulace však nachází podstatnou oporu ve zkušenosti. Je příznačné, že jak v řečtině, tak v latině, tedy v obou jazycích významných pro
rozvoj evropského myšlení i evropských moderních jazyků, existovaly výrazy
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přímo etymologicky zachycující jmenovaný fenomén trčeni, vyčníváni ze
sebe: ek-stasis a ex-sistentia. Časem došlo sice k posunu jejich významu
a k povážlivé devalvací;, mám však za to, že nic nestojí v cestě jejich možné rehabilitaci, spojené pochopitelně s jejich reinterpretací. Nejde totiž o
překračování ani o přesahování; ex-sístence resp. ek-staze není ani transiencí, ani transgresí, ani transcendencí, protože vůbec není akcí, výkonem subjektu. Veškerý výkon subjektu tu končí hotovostí nejenom k
vlastní reformě, nýbrž k rekonstííuci, k znovu-zrození »z ducha a pravdy«, Proto je případnější mluvit o tom, že v uvedeném momentu reflexe
subjekt ční nebo trčí ze sebe; a ještě případnější je doslovné: stát ven ze
sebe. Nejde tu vůbec o nějaké vyvstáváni ze sebe samého, nýbrž o postavení vně sebe, o pozici, v níž subjekt opustil všechny své pozice i sám sebe a nechal se za sebou, za svými zády, tj. kdy se subjekt staví zády k sobě. V tu chvíli přestává toto nové postavení být jeho postavením a stává
se čirou otevřeností. Ale vůči čemu se subjekt otvírá, když se odvrátil
sám od sebe a přestal být sám sebou?
V momentu ek-staze - a pouze v něm - se může subjekt setkat s
pravdou jakožto ryzí nepředmětností, anebo - máme-li užít obecně religiózního termínu - božskou nepředmětností. Není to vztaženost k sobě,
nýbrž naopak odkázanost na pravdu a na její kontingent oslovení, co subjektu dovoluje žít jako duchu, jako duchovní bytosti, »duchovnímu člověku«. Neboť duchovní člověk žije budoucností, a to budoucností nikoliv
ve smyslu toho, co ještě nenastalo, k čemu ještě nedošlo, ale k čemu dojde a co nastane (to je jen nepravá budoucnost), nýbrž budoucností ve
smyslu toho, co všechno dění, všechno to, k čemu dochází a co nastává,
umožňuje a zakládá, aniž by to do nastalého a byvšího jakkoliv přecházelo. S velkým porozuměním pro věc se před lety pokusil Karl Rahner netradičně interpretovat tradiční náboženský pojem »Boha« jako absolutní
budoucnost. O budoucnosti, zvláště pak o absolutní budoucnosti můžeme jen s výhradami a s rezervou říci, že »jest«, Emanuel Rádi případně
upozornil ještě před válkou, že o Bohu nelze vlastně prohlásit, že »jest«,
nýbrž že »býti má«. Také budoucnost není, ale »bytí má«. V tom smyslu
není možná žádná ontologie budoucnosti; neexistuje a principiálně nemůže existovat ontologie ryzí nepředmětnosti.
Subjektivita je místem, polem, rovinou, na níž se reflektující subjekt
stává, tj. může a má stávat »duchovním člověkem«; jinak řečeno je
místem, kde je omezenost a uzavřenost života v osvětí prolamována a
otvírána vztažeností k ryzí nepředmětnosti, kterou si žádný konečný (ani
ovšem nekonečný, kdyby existoval) subjekt nemůže »osvojit«, »přivlastnit«,
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vtáhnout do svého osvětí, v němž bytuje. Ryzí nepředmětnost je tím základem a zdrojem, jenž »dává všechněm život a dýchání i všecko« a jímž
»živi jsme, a hýbeme se, i trváme« (apoštol Pavel na Areopágu, Sk 17, 25.
28). Tato základní a rozhodující dimenze subjektivity se však nutně vymyká možnostem ontologického uchopení; ontologie subjektivitu v
mezích svých možností a prostředků, jež má k disposici, nutně redukuje
na pouhé jsoucno.. Avšak nejenom subjektivita, nýbrž žádné jsoucno ani
té nejnižší úrovně není jen tím, čím je, ale má budoucnostní dimenzi či
budoucnostní vazbu (pokud jest, tj. pokud se děje); ztratí-li tuto vazbu,
přestává být, tj. přestává být jsoucnem. Budoucnostní vazba každého
jsoucna však ontologickému přístupu nutně uniká, neboť ontologie se
zajímá o jsoucí jakožto jsoucí, tj. pokud jest a nikoliv pokud není. Budoucnostní aspekt jsoucna je však právě tím, čím jsoucno není, přinejmenším tím, čím ještě není, ale jsoucno se nevztahuje jen ke své vlastní
budoucnosti (resp. ke jsoucnu se nevztahuje jen jeho vlastní budoucnost). Přes svou vlastní budoucnost je jsoucno vztaženo k budoucnosti
pravé, k budoucnosti v plném slova smyslu, k budoucnosti absolutní,
řečeno s Rahnerem šedesátých let.
Subjektivita představuje významný mezník na cestě k personalizaci
subjektu; je rovinou, na níž dochází k prolamování a posléze k trvajícímu
prolomení mezí uzavřeného osvětí a k postupnému vstupu subjektu clo
otevřenosti světa řeči, do otevřenosti světa, na scénu osvětlenou světlem
pravdy. Ontologie subjektivity nám však tuto rozhodující perspektivu
zamlčuje, protože ta není její věcí. Proto si od ontologie subjektivity
nesmíme slibovat příliš mnoho. Nemyslím, že by bylo možno najít a
udržet úzkou, bytostnou souvislost mezi ontologickým aspektem »zkušenosti subjektivity« a mezi životem z víry (přičemž eventuelní náboženský
ráz života z víry lze považovat nanejvýš za kolorit či ještě spíše folklór).
Život z víry je životem z budoucnosti; jak bylo řečeno, budoucnostní dimenze ontologickému přístupu z principu uniká.
To ovšem platí z pozic tradičního předmětného myšlení, tj. myšlení,
které vědomě a dokonce velmi účinně kontroluje své předmětné intence,
ale zanedbává a přímo vytěsňuje jakékoli povědomí o svých intencích
nepředmětných. V evropské myšlenkové tradici nabylo předmětné myšlení, zrodivší se ve starém Řecku, na dlouhé věky naprosté převahy a proniklo vítězně dokonce do samotné teologie, která měla nejlepší předpoklady pro imunitu (neboť nejenom mohla, ale měla a musela navazovat
na myšlení hebrejské, zvláště pak na tradici myšleni prorockého). Tradice
předmětného myšlení je však dnes u konce a už se jen rozpadá. Stojíme
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zřejmě na počátku nové myšlenkové epochy, v níž podstatně vzroste význam nepředmětných konnotací a nepředmětných intencí. S nepředmětnými konnotacemi uměl velmi dobře pracovat mýtus; tato dovednost
neupadla zcela v zapomenutí jen zásluhou poezie. Ale nové myšlení pro nedostatek přesnější orientace je nazývejme myšlením nepředmětným - nemůže být postaveno na poezii ani na nějakém revokovaném
anebo »obrozeném« mýtu. Skutečnou perspektivou je postupné vypracovaní takových precizních postupů práce s nepředmětnými intencemi,
jakých bylo v antice a ve středověku dosaženo v oboru předmětných
intencí (novověké a moderní myšlenkové postupy jsou dokonce v tomto
předmětném oboru »úpadkem« a měly by se čemu přiučit); také v oboru
nepředmětných intencí musí být vynalezen způsob jejich soustředění, ne
snad nutně analogický (to zatím nelze předvídat), ale přinejmenším
obdobně fungující a účinný jako je soustředění předmětných intencí pomocí pojmu takovým způsobem, aby vznikl (aby byl konstituován) intencionální objekt.
V žádném případě však nelze perspektivu nového, »jiného myšlení«
vidět ve zrušení distance mezi myšlením a myšleným, tedy ve zrušení reflexe. Program myšlení totožného s bytím přirozeného světa nedbá především té okolnosti, že tzv. přirozený svět je »konstrukt« myšlení, tj. že
to je pouze jiná odrůda »umělého«, ba v tomto případě dokonce jen vymyšleného, hypotetického světa; hlavním, protože nejzávažnějším jeho
nedostatkem je však zcela nereálný předpoklad, že v současné myšlenkové, kulturní a duchovní situaci a atmosféře je jakékoli se svým »předmětem« se identifikující myšlení vůbec možné. To by byl návrat k předreflektivnímu, předpojmovému myšlení; a ten je (jako ostatně všechny
»návraty«) vyloučen. Nový typ myšlení, řekněme tedy »nepředmětné«
myšlení si musí zachovat všechny pozitivní prvky myšlení předmětného,
tj. musí nadále precizně pracovat s předmětnými komponentami myšlenkové intencionality, Vedle udržování a možno-li i zvyšování úrovně práce
s předmětnými konnotacemi musí být při každém promlouvání a rozmlouvání věnována maximální pozornost konnotacím nepředmětným;
práce s nimi musí být každým dalším krokem zintenzivňována, zkvalitňována a prohlubována. Bude třeba vypracovat po čase jistou rutinu, a
to znamená i jistá pravidla, jisté normy pro práci s nepředmětnými intencemi, ovšem aniž by tím jakkoliv utrpěla úroveň práce s intencemi předmětnými. Kdyby měly být napříště zdůrazňovány jenom intence nepředmětné a na předmětné by se přestalo dbát, šlo by vskutku o jakési znovuoživení mýtu, o jakýsi návrat k mytickému myšlení, které předmětnou
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stránku verbálních struktur chápalo jako zcela marginální. Ale takový remytizacní trend nemá leč zcela dočasnou, efemérní šanci. Fenomén reflexe a proreflektovanosti lidského vědomí už nelze smazat ani likvidovat. »Poprava naší připravenosti« má dokonce právě v reflexi svou rozhodující oporu a svůj hlavní prostředek, cestu, metodu.
Nové myšlení přinese ovšem i nové perspektivy pro ontologii, tedy i
pro ontologii subjektivity. Po předmětně intencionální stránce se mnoho
nezmění, ale v docela novém světle se objeví každá ontologická formulace po své dosud zcela zanedbávané nepředmětné stránce. V současné
chvíli by však bylo přinejmenším předčasné chtít prorokovat, jak tím bude ovlivněna strategie ontologických úvah.

KAREL VRÁNA

(Řím)

VÍRA JAKO LIDSKÝ FENOMÉN
Filosofický esej
»Ad ßdem pert mel aUquid ct all cut credere.«
TOMAS A KV! KSK V, Summa iiwoío^Uic [MI, 129, 6

Krása a síla předložek
a pádů
H l u b o k ý a často zastřený v ý z n a m s l o v e s s e v y j e v í jakoby o k l i k o u přes předložku, kterou k l a d e m e před p ř e d m ě t slovesa.. Tak n a p f . věřit v někoho nebo v něco z n a m e n á být p e v n ě p ř e s v ě d č e n o existenci n ě j a k é o s o b y n e b o věci,. »Věřím v
B o h a a v jeho zjevení.« Když jsem p ř e s v ě d č e n o pravdivostí nějaké zprávy, kterou mi přináší přítel, říkám; »'Věřím ti k a ž d é slovo« n e b o prostě »věřím to«. On
mě však m ů ž e ujistit: »Je t o m u tak,, věř mi n e b o ne.« j i n é m u zpravodaji m o h u říci: » N e v ě ř í m tvé zprávě ani za mák; kam bych přišel, kdybych k a ž d é m u věřil.«
N e b o se h o z e p t á m : » V e č vlastně věříš?« Ve zkratce: věřit komu, co, čemu,
več.
Jindy opět s l o v e m věřit zdůrazňuji důvěru k n ě k o m u n e b o k n ě č e m u , popř. v
n ě k o h o n e b o v n ě c o , »Věřím v tebe a v tvou p o m o c , n e v ě ř í m ve své síly, n e m o h u
se na n ě s p o l e h n o u t . Jsou lidé;, kteří si n a v z á j e m nevěří, s t ě ž í věří příteli. Věří
však lékaři a pak u ž jen své z k u š e n o s t i , i když o b č a s v ě ř í na sny a na pověry.«
Optimista věří v dobry vývoj v š e h o a v u s k u t e č n ě n í v š e o b e c n é h o míru. Je
n a p l n ě n vírou a doufá, že lidé se v ž d y d o h o d n o u na spravedlivém řešení otázek.
Pesimista z a s e nevěří v ž i v o t ani v b u d o u c n o s t , ani ve štěstí.
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Důležitou roli hrají i předpony. Ověřil jsem si vše nutné, abych tě mohl pověřit
úkolem prověřit spolehlivost našich spolupracovníků: jedině potom jim svěříme své
plány, a tak se jim svěříme s tím, c o hárá naším srdcem. Když jim uvěříme, tak je nevyvěříme. Víme totiž, ž e zavěřit nemusí ještě nutně znamenat zavěřit se.

Úvod
Chci se s vámi zamyslet nad »vírou« jako lidským, pouze lidským a
mezilidským jevem. Ve svých rozhovorech užíváme často tohoto slova.
Protože mu nepřipisujeme vždy tentýž význam (monosemie) a neuvědomujeme si jeho mnoho významnost i (polysemie) anebo jako analogičnosti, zastíráme tak nejen smysl, ale i samu skutečnost základní a původní
lidské událostí, která se děje ve víře. Tak např. chápeme slovo »víra«
převážně v náboženském smyslu. Uniká nám, že víra je také a předně
lidská dějina a mezilidský jev. Prozkoumání jejích specifických stavebností a určení její antropologické a personologické povahy nám umožní:
1) rozšířit a prohloubit pohled do otázek lidské existence vůbec; 2) užívat správně a přiléhavě tohoto pojmu ve filozofii a ovšem i v teologii;
3) vyhmátnout a pojmenovat podstatnou problematiku týkající se možnosti nebo nemožnosti víry, jejích základů a překážek jak na pouze lidské rovině, tak i v náboženském životě.
I - F E N O M E N O L O G I C K Ý OPIS

»Víra« a »věřit« patří k základním a původním slovům našeho jazyka. Když je používáme, obyčejně víme, co jimi chceme vyjádřit. Jakoby
odjakživa známe jejich význam. A přece, anebo právě proto je pro nás
nesnadné vymezit a pojmově zachytit jejich specifickou povahu a hloubka
1 - Filozofova nedůvěra k příliš jasným definicím
Malý encyklopedický slovník (Academia, Praha 1972) říká: »Víra je
přesvěclčenost o něčem, pro existenci čeho nejsou kontrolovatelné důkazy«, Tento výměr víry je zajímavý nejen tím, co vyslovuje, ale také a
předně tím, o čem mlčí. Tento výměr, jinak jasný a přesný, je neúplný. K
znázornění časté »neúplné jasnosti« anebo »jasné neúplnosti« uvedu jeden typický příklad. Jsme přesvědčeni, že známe přesný význam slova
»podobnost«. Víme, že »podobnost« je shoda více, ale ne všech vlastností, Tím se liší od stejnosti, která je shodou všech vlastností. A přece
tento výměr je neúplný, protože mu chybí jeden podstatný prvek. Zaposlouchejme se pozorně a bedlivě do hovorové řeči. Zjistíme, že je zcela
smysluplné mluvit o podobnosti syna s otcem. Naopak nemá valného
smyslu tvrdit, že otec se podobá synovi. Uvedený výměr podobnosti vyzvedl jen shodu více vlastností; nevyslovil však vztah genetické závislosti syna od otce. Tento vztah se vyjeví jen nepřímo, jakoby oklikou, když
přihlédneme k používání slova »podobnost« ve větných souvislostech.
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Významy živého jazyka nejsou jen v tom, co výslovně a fakticky říkáme
a vypovídáme. Jsou i v tom, co není výslovně řečeno. Význam některých
slov se zjevuje ve své plnosti a úplnosti jen tehdy, když je můžeme smysluplně užívat jen v určitých daných souvislostech.
Tyto poznámky nás chtějí jednak varovat před unáhleným a nekritickým
přijímáním zdánlivě dokonalých a přesných definic a jednak nás uvádějí do
hledání a nalézání celého smyslu určitého fenoménu. Když jsme dost pozorní k tomu, co je zastřeno a co se vyjeví jen nepřímo, pak máme naději, že se
přiblížíme k podstatě věci a zachytíme její vnitřní tvář.
2 - Víra jako noetický fenomén
Vraťme se nyní k otázce výměru víry. Co vlastně míníme, když mluvíme o víře? Jaký je pravý, úplný a celý význam tohoto pojmu?
Vyjděme ze zkušenosti. Přijde za vámi přítel, dá vám přečíst zprávu z
novin, která ho zneklidnila a která se dotýká i vás. Zeptá se vás: »Věříš
tomu, co tu píší?« Chce od vás vědět, zda považujete onu zprávu za pravdivou nebo za nepravdivou; chce slyšet váš názor na ni; chce poznat
vaše stanovisko. Na otázku přítele můžeme dát více odpovědí. Uvedu
aspoň ty hlavní.
a) První možná odpověď je tato: Nevím, zda tato zpráva je pravdivá
čí nikoli. Prostě nechápu, o čem zde píší. Tento noetický postoj nazýváme prostě nevědomostí (ignorantia).
b) Mohu také říci: Zdá se mi, že zpráva by mohla být pravdivá. Znám
dobře serióznost novin a svědomitost novináře, který zprávu napsal. Na
druhé straně se mi však zdá, že tu běží o omyl, protože znám příliš dobře
lidi a situace, o nichž zpráva mluví. Jsou tu důvody pro i proti. Nemohu
zaujmout jednoznačné stanovisko. Jsem prostě na pochybách (dubium).
c) Mohu však také odpovědět: Domnívám se, že zpráva je pravdivá.
Zdá se mi, že to, o čem se v ní píše, je nejen možné, ale i pravděpodobné.
Nebyl jsem sice při tom, když se věci udály, ale znám už dávno celou
situaci. Nemohu však vyloučit opak, protože noviny, které zprávu přinesly, jsou ideologicky zaujaté a často jednostranné. Všechno však nasvědčuje tomu, že v tomto případě nelžou. Domnívám se tedy, že tomu
tak je. Asi, pravděpodobně tomu tak je. Toto noetické stanovisko nazýváme domněnkou
(opinio).
d) Na otázku přítele: »Věříš tomu, co tu píší« bych mohl také odpovědět prostým a suchým ne. Toto moje rozhodné ne by mohlo mít opět
dvojí smysl: aa) Nevěřím této zprávě. Sice jsem »při tom« nebyl, ale
přesto jsem přesvědčen o její nepravdivosti. Znám totiž příliš dobře nespolehlivost, neodpovědnost a sklon k mytomanii pisatele, ale také
znám z osobní zkušenosti čestnost, mravní bezúhonnost a charakternost
lidí, kterým zpráva připisuje činy stojící v příkrém rozporu s jejich dosavadním chováním. Svou odpověď: »Nevěřím, že tomu tak je« mohu
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vyjádřit kladně: »Věřím, jsem si naprosto jist, že tomu tak není.« Mohl
jsem totiž později mluvit s dotyčnými známými a ti mi věc vyložili.
Věřím jim; nevěřím pisateli zprávy, bb) Moje »nevěřím« by mohlo mít
ještě jiný smysl: ty se mě ptáš, zda této zprávě věřím. Ne, nevěřím jí z toho prostého důvodu, že zde není třeba ničemu a nikomu věřit Já totiž
vím, že zpráva je pravdivá (nebo nepravdivá). Sáni jsem u věci byl a viděl
jí na vlastní očí. A dodnes mohu dokázat a prokázat zcela kriticky, jak
tomu vlastně bylo. V tomto posledním případě běží o vědění (seientia),
prokázanou a prokazatelnou znalost věci.
e) Nakonec je možná i tato odpověď: ano, věřím a jsem si naprosto
jist, že tahle tvoje zpráva je pravdivá. Znám přece mravní charakternost
autora zprávy, znám intelektuální spolehlivost a čestnost novin, které
zprávu přinesly. Věřím oběma. Na druhé straně znám velmi málo lidi, o
nichž je řeč.
V případech d-aa) a e) se setkáváme s fenoménem víry v silném a
přesném slova smyslu. Výsledek této srovnávací analytické úvahy je závěr: věřit znamená mít jisté a nepochybné přesvědčení o pravdivosti
(event, o nepravdivosti) tvrzení a považovat tedy za skutečné a objektivní vše, co je v něm obsaženo. Ale to není ještě vše.
Fenomenologický rozbor uvedeného příkladu otázky a možných odpovědí ukázal na všechny základní specificky noetické postoje poznání:
nevědomost, pochybování, domnívání, vědění a víra. Na základě souhlasu nebo event, nesouhlasu můžeme tyto noetické postoje rozdělit do
dvou skupin. V nevědomostí {ignorantia) se nemůže vynořit ani souhlas,
ani nesouhlas. I v pochybování se zdržujeme jak souhlasu, tak nesouhlasu. Naopak v domněnce, ve vědění i ve víře souhlasíme, tj. říkáme: je tomu tak. Náš souhlas v domněnce je částečný a podmíněný: je tomu tak,
asi, jak se zdá. Ve vědění a ve-věření je souhlas úplný, nepodmíněný jistý
a bezvýhradný: ano, je tomu tak a nemůže tomu být jinak. Ani ten, kdo
ví} ani ten, kdo věří, nesvazují své ano, svůj souhlas, své tvrzení a přesvědčení s žádnou podmínkou, s žádnou výhradou, s žádným »asi«,
»možná«, »snad«, »jak se zdá«.
3 - Věřit a vědět
Zamysleme se nyní nad otázkou, zda a do jaké míry se různé noetické
formy vztahují k první, modelové a základní podobě poznání: k vědění,
tj. k »vidění«, přímému i nepřímému, věci nebo faktu, o které tu běží.
Jen zkratkově se zmíním o neznalosti, pochybě a domněnce. Neznalost (ignorantia) ve smyslu zcela radikálním je definovatelná pouze jako
nedostatek a protiklad poznání a vědění. Může se vyskytovat jen tam,
kde neexistuje vůbec nebo jen v možnosti schopnost poznávat jako třeba
u neživých věcí, rostlin nebo i u člověka, který dosud nepoznává nebo
který už nepoznává. Ve smyslu relativním za neznalého pokládáme
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toho, kdo sice je schopen poznávat, ale ve skutečnosti nezná to, co by
mohl nebo dokonce i měl znát. Jako třetí podobu neznalosti uvádím tzv,
moudrou a osvícenou neznalost ve smyslu sokratovského »vím, ze nic
nevím« nebo ve smyslu »docta ignorantia « u kardinála Mikuláše Kusánského.
V pochybování a domnívání se předmět poznání vyjevuje jen částečně a neurčitě, a to tak, že není s to vynutit si na naší mysli její bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas. O těchto otázkách, ne zcela nezajímavých, bychom se mohli bavit dlouho a ze široka. Nás však zajímá v rámci
této rozpravy předně vztah vědění a věření.
Vědět a věřit patří do oblasti poznání. Všimněme si však jejich rozdílnosti. Ten, kdo ví, se liší od toho, kdo věří. Kdo něco via tvrdí, že je tomu
tak a ne jinak, vůbec nepředpokládá žádné poznání věci, o které prokazatelně a dokazatelně, přímo či nepřímo ví. Jeho vědění je totiž ve skutečnosti samým poznáním věci, a to opět prokazatelným a dokazatelným, ať už přímým, intuitivně zkušenostním, nebo nepřímým induktivním či deduktivním poznáním skutečnosti, věci, faktu. Základní vlastností vědění je jistota, která tkví v pevném souhlasu mysli k poznávanému předmětu, jenž svou přímou nebo nepřímou přítomností se nám vyjevuje. Mohli bychom ještě dále a šíře rozebírat otázky spojené s možností
pravdivého vědění. Pro náš problém si stačí uvědomit, že ve fenoménu
vědění se sama skutečnost, věc či fakt přímo nebo oklikou nabízejí, vnucují a zpřítomňují naší mysli. Filozofie v této souvislosti mluví o objektivní evidenci.
S vírou je tomu jinak. Věřící člověk nepoznává přímo ani nepřímo
skutečnost, věc, fakt, o které tu běží. Jinými slovy můžeme totéž vyjádřit
takto: ve víře skutečnost, věc i fakt zůstávají zastřeny a skryty, nepřístupny a nepřítomny samy o sobě a ze sebe poznání. Řečeno opět filozoficky:
nejsou objektivně evidentní, samy se nevyjevují přímo ani nepřímo. A
přece - a zde se vynořuje náš problém - věřící člověk je pevně přesvědčen o skutečnosti a pravdě věci i faktu. V tomto nepodmíněném
přesvědčení, v této bezvýhradné jistotě a v tomto pevném tvrzení se shoduje věřící člověk s člověkem, který ví. Oba dva mohou oprávněně říci:
ano, je tomu tak a nemůže tomu být jinak.
Jak je vůbec něco tak paradoxního možné? Na jedné straně jsou skutečnost, věc, fakt - jedním slovem: předmět víry - nedostupný vědění a
na druhé straně jsme pevně přesvědčeni a máme jistotu o jejich skutečnosti. V tomto paradoxním protikladu tkví celá problematika a také nesnáz víry jako lidského fenoménu i jako náboženského vztahu.
Paradoxní staveb no st víry nás staví jednak před otázku obecně teoretickou týkající se základu a podmínek umožňujících víru vůbec v prostoru lidské existence a jednak před specifickou otázku kriticky logickou,
která se ptá na možnost a způsob jak »ospravedlnit« před nároky a právy
kritického rozumu antropologickou hodnotu víry, aby její úkon byl
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smysluplný,, lidsky možný a intelektuálně odpovědný. Jinými slovy: jde o
to prokázat, že víra jako lidský fenomén patří plným právem k celé existenci a není tedy sama o sobě a svou povahou antropologickou regresí
nebo infantilizací.
4 ~ Víra ve vlastním smyslu
K fenoménu víry patři obojí: a) zastřenost předmětu, který se nám
nevyjevuje, i b) nepodmíněné a pevné přesvědčení o pravdivosti a skutečností předmětu. K prvnímu bodu mohu poznamenat následující. Ve
víře je předmět nepřístupný lidskému vědění. Jestliže by předmět víry byl
sám o sobě zpřfstupnitelný našemu zkušenostnímu nebo rozumovému
poznání, pak by - ipso facto - přestal být předmětem víry a stal by se
předmětem aktuálního nebo alespoň možného vědění. V tomto názoru
se shodujeme všichni. Shodu bychom mohli snadno doložit citáty ze
starší i z novější filozofické literatury. Kdo věří, nachází se v situaci, která mu nedovoluje, aby sám svými vlastními silami poznal předmět své
víry. V okamžiku, kdy se mu podaří dobrat svým poznáním předmětu
víry, přestává věřit a začíná vědět a vidět V překonávání lidské víry a v
jejím převádění na vědění tkví podstatně proces vyučování.
K víře patří a ji kvalifikuje i vyznačuje bezvýhradná jistota a neomezený souhlas. Své »věřím« vyslovené v pravém a plném slova smyslu mohu opsat větou: »Jsem přesvědčen, že je tomu tak a že tomu nemůže být
jinak.« K prokázání tohoto druhého bodu je třeba přihlédnout k živému
hovorovému jazyku. Řeknu-li »věřím, že se ještě setkáme«, míním tím
toto: »Nejsem si sice jist, ale přesto doufám, přál bych si,, domnívám se
V tomto případě mohu snadno nahradit slovo »věřím« jinými slovy, aniž
bych změnil význam svého tvrzení.
Nezapomeňme, že v historických živých jazycích, jak je známe, existuje též nevlastní užívání slov. Umělá terminologie je nezná, protože se
přímo »asketicky« upsala jednoznačnosti slovního významu, totiž tomu,
co lingvistika nazývá »moiiosemii«. 2ivý jazyk však zná polysemii, mnohovýznamovost slov. Užívá slov často i v nevlastním a v přeneseném
smyslu. Nevlastní zde neznamená, že smysl slova je neurčitý, nelogický
nebo libovolný. Znamená jen, že jedno a totéž slovo může být také nepoužito ve svém vlastním, přísně vyhraněném a plném významu. Vynořuje se hned otázka, jak můžeme spolehlivě rozeznat, kdy určité slovo
se používá ve vlastním a kdy v nevlastním smyslu. August Brunner a Josef Pieper poukazují na jedno základní a spolehlivé rozlišující kriterium
tzv. »nezaměnitelnosti«. Slovo v nevlastním smyslu může být beze všeho
nahrazeno jiným slovem a při tom se nijak nezmění smysl věty. Větu:
»Věřím, že je ti to možné« mohu také zcela klidně vyjádřit větou:
»Myslím (domnívám se, mám za to ...), že je ti to možné.« Jestliže však
nelze nahradit dotyčné slovo jiným slovem beze změny větného vý154'

známu, pak tu běží o použití slova v jeho vlastním, »silném« a původním
smyslu.
Můžeme nyní upřesnit naši otázku: kdy a v jakých větných souvislostech slovo »věřit« nemůže být nahrazeno jiným slovem? Jaký je tedy
jeho vlastní, plný a nenahraditelný význam?
K objasnění problému uvedu příklad ze své zkušenosti. Setkal jsem se
náhodou s krajanem, který mi vyprávěl o okolnostech smrti pana faráře
Toufara. Byl jeho spoluvězněm na Borech. Znal některé podrobnosti,
které se shodovaly s mými vzpomínkami na faráře Toufara. Onen krajan
mi také vyprávěl o duchovní závěti a o vzkazech svého dnes mrtvého
spoluvězně. Protože se věc dotýkala velmi silně i mého osobního osudu a protože jsem o závěti a o vzkazech nikdy neslyšel, ptal jsem
se sám sebe, zda mohu a zda mám vyprávění našeho krajana věřit V této
situaci a souvislosti slovo »věřit« nemůže být nahrazeno žádným jiným
výrazem. V mé otázce bylo použito ve svém vlastním, plném a pravém
významu.
Z předcházející úvahy vyplývají dva důležité a jasné závěry, a) Kdo
věří ve vlastním slova smyslu, nezaujímá jen stanovisko souhlasu k předmětu zprávy, ale zároveň a nutně také zaujímá postoj k osobě svědka,
který podává zprávu a zaručuje její pravdivost, b) Věřit v plném slova
smyslu svědkovi znamená také přijímat bez podmínek a bez výhrad jeho
zprávu jako zcela pravdivou. Kdybych našemu krajanovi, který mi sděloval vzkazy pana faráře Toufara, řekl, že jeho vyprávění mě sice hluboko
dojalo a že jsem dokonce ochoten mu uvěřit, ale že nemohu překontrolovat jeho zprávu a že tedy nevím, zda je pravdivá, musel bych právem
očekávat tuto jeho odpověď: »Zkrátka a dobře, vy mi nevěříte.« A krajan
by měl naprosto pravdu. »Věřím, ale nejsem si úplně jist pravdivostí
zprávy
- kdo takto mluví, užívá slova »věřit« v nevlastním smyslu,
anebo nevij co říká.
John Henry Newman napsal: »Jestliže někdo tvrdí: ano, teď v tomto
okamžiku ti věřím, že
ale nemohu slíbit, že ti budu věřit i zítra, tento
člověk nevěří ani teď. S vírou je tomu jako s láskou. Jestliže někdo ujišťuje: miluji tě teď a v tomto okamžiku, ale nemohu ti slíbit, že tě budu milovat také zítra, tento člověk nemiluje ani teď.« Víra jako i láska přesahuje
danou časovou situaci, je na ní nezávislá. Vstupuje skrze ní do existence
a do dějin, ale není jí podmíněna, spise jí podmiňuje a dává jí poslední
rozhodující smysl.
Otázka logicky smysluplné a metalogické možnosti či nemožnosti
víry jako lidského fenoménu se nyní vyhrotila: jak vůbec můžeme tvrdit
bez výhrad, bez podmínek, pevně a s jistotou: »je tomu tak a nemůže tomu být jinak« a být tak přesvědčeni o skutečnosti a pravdivosti předmětu
víry, který nepoznáváme a poznat nemůžeme (alespoň ne teď a zde) ani
přímo na vlastní oči a uši, ani nepřímo na základě vlastní logické úvahy
nebo na základě průkazných dokumentů?
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Klíc k řešeni naší otázky tkví ve třetím prvku (první dva prvky: nezjevnost, zastřenost předmětu a bezvýhradná jistota), který patří k povaze víry a který se už několikrát vynořil v mé předcházející úvaze, třebaže
ve slovníkových definicích se o něm téměř důsledně mlčí. Jak jste uhodli
už sami, běží tu o personální dimensi víry: věřím, že něco je skutečné a
pravdivé, protože věřím toběl Víra je tedy výslovně dialogicky stavěna.
II - D I A L O G I C K Á S T A V E B N O S T VÍRY

Tomáš Akvinský shrnul přímo s klasickou jasností a krajní stručností
vnitřní stavebnost víry do těchto slov: »Ad fidem períinet aliquid et alicui credere«, tj. »k víře náleží věřit něco a věřit někomu«. Tomášovu formulaci můžeme rozvést a doplnit. Kdo věří v pravém a vlastním slova
smyslu, přijímá bez výhrad a s pevnou jistotou předmět svého věření jako pravdivý a skutečný, a to na základě svědectví druhé osoby.
Filozofická pojednání o víře jako lidském fenoménu nejsou početná.
Máme však nadbytek teologických traktátů o víře v náboženském smyslu. Ale i teologové pojednávají obyčejně odděleně a zvlášť o »věcné dimensi« víry, tj. o »creditum«, a o personálně dialogickém vztahu víry, tj.
0 »credere alicui«, o víře-důvěře v někoho. Martin Buber dokonce viděl
v tomto rozdělení a odtržení historickou charakteristiku dvou typických
podob víry. Podle něho helenisticko-křesťanská teologie prý zužuje víru
na její objektivní dimensi, na »creditum«. Zajímá se prý téměř výlučně o
věcný obsah víry, o její »články« (articula fidei) a opomíjí její meziosobní osu. Naproti tomu židovské myšlení prý chápe víru předně a hlavně, ne-li výhradně, jako vztah naprosté důvěry k Bohu. Je docela možné,
že Buber znal jenom objektivistické redukce víry některých křesťanských teologů. Neznám tak dalece židovskou teologii víry, abych mohl
posoudit Buberovu myšlenku. Musím však přece upřesnit alespoň jednu
věc. Křesťanský teologický i filozofický pojem víry ve vlastním smyslu
obsahuje oba dva prvky: věcný prvek i dialogický vztah.
1 - Prvenství dialogického vztahu
Spojení věcného a osobnostního prvku ve fenoménu víry netkví v
jakémsi psychologickém soužití. Spíše tu běží o vnitřně stavební propojení a závislosti jednoho od druhého. Můžeme se totiž docela snadno dostat do situace, kdy přijímáme jako pravdivé tvrzení druhého, aniž bychom mu - alespoň ne nutně - věřili a důvěřovali jako osobě. K povaze
víry v celém slova smyslu patří být pevně přesvědčen o skutečnosti a
pravdivosti přijímané zprávy na základe (»skrze«) svědectví druhého
člověka. Rozhodující důvod, proč něco věřím, a umožňující základ, že vůbec něco věřím, je v tom, že věřím a důvěřuji někomu. Jestliže se tento
umožňující a zakládající vztah důvěry k druhému neuskuteční, pak se
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neuskuteční ani víra ve vlastním smyslu. Když např. vyšetřující soudce se
chce dobrat pravdy a při výslechu svědků považuje za pravdivé výpovědi
některých z nich, nemůžeme říci, že jim beze všeho věří a důvěřuje jako
osobám. Důvod jeho pevného přesvědčení o pravdivosti jejich výpovědí
je jinde. Řekněme, že soudce mohl během vyšetřování prověřit a ověřit
jiným způsobem jejich tvrzení, třeba shodou výpovědí vícero svědků. Podobně je tomu i v historickém poznání. Noetická hodnota dějinných dokumentů a spolehlivost jejich výpovědí se nezakládají na důvěře a víře k
jejich autorům jako osobám, nýbrž vyplývají z kritického rozkladu a
prošetření. Není proto na místě mluvit v těchto dvou případech o víře,
ale spíše o vědění, popř. o vědě.
2 - »Pseudopistis« a »orthopistis«
Místo dvou cizích, řeckých slov v nadpisu tohoto odstavce bych mohl
mluvit o zdánlivé a o opravdové, skutečné víře. Nezřídka osobní přesvědčení, které ve skutečnosti není vůbec vírou, bývá za ni považováno,
a to dokonce od samých, ve skutečnosti domnělých věřících. Tato pochybná záměna se nejjasněji vyjevuje v náboženské oblasti, ale nejen v
ní. Např. někdo může považovat za pravdivé a eticky závazné učení křesťanského zjevení, a to nikoliv proto, že je potvrzeno a zaručeno Kristovou osobou, Bohočlověkern a zjevitelem Boha. Tento člověk nepřijímá
evangelium, protože věří a důvěřuje Kristu, nýbrž protože je strhován jeho čistotou, tajemstvím a krásou anebo protože je oslněn odvážností a
hloubkou křesťanského pohledu na svět a na lidskou existenci. Tento
člověk může být upřímně přesvědčen o pravdivosti a hodnotě křesťanského kréda - alespoň v hlavních rysech - přijímá je za své, ale »alio modo quam per fidem«, jiným způsobem než vírou, jak říká svatý Tomáš
(Summa theologiae I U I , 5, 3; sr. II-II, 5, 3 ad 1). Dokonce sám se může
považovat za křesťana a druzí si to mohou o něm myslet. Ve skutečnosti
a po pravdě však nemá víru, není věřícím člověkem.
Zde se dotýkáme stále velmi aktuálních otázek. Vedeme Často dlouhé
rozpravy o náboženských názorech T. G. Masaryka, F. X. Šaldy, ale také
nás zajímá vztah ke křesťanství u H. Bergsona, Fr. Werfela, Simony Wexlové, Maxe Schelera a mnoha jiných. Není vždy snadné odpovědět na
otázku, zda tyto osobnosti naší české a evropské kultury měly skutečnou
křesťanskou víru.
André Gide vyhmátl opravdu mistrovsky tuto problematiku v dodatcích ke svým deníkům Ainsi soit-il, kde můžeme číst následující věty;
»V Kristově slově je více světla než v jakémkoliv jiném lidském slově.
Ale nezdá se, že by to mohlo stačit k tomu být křesťanem. K tomu je ještě
nutné mít víru. A já nemám víru.« Jedna věc je shledávat křesťanství zajímavým, důležitým, intelektuálně a eticky hodnotným, mimořádným,
geniálním atd. Všechna tato hodnotící tvrzení mohou být myšlena a
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vyslovena s naprostou upřímností. Druhá a jiná věc je přijímat to, co řekl
Kristus, po způsobu víry. Aby se tato »druhá a zcela jiná věc«, tj. víra
mohla uskutečnit, nestačí shledávat Kristovo učení nádherným a přitažlivým. K víre v plném slova smyslu je nad to a mimo to zapotřebí přijmout osobu svědka jako rozhodující důvod souhlasu a přesvědčení o
pravdivosti jeho poselství. Osobu však přijímáme svobodně, a proto i
svobodně jí věříme a v důsledku tohoto svobodného přijetí svědka jako
věrohodné osoby věříme i to, co svědek říká a co nemůžeme sami svou
vlastní zkušeností ani svými rozumovými úvahami prokázat a překontrolovat.
Mohu tedy ve zkratce a souhrnně říci,, že úplné, naprosté, pravé a původní uskutečnění fenoménu víry tkví v tom, že bez výhrad a s jistotou
přijímám jako pravdivou výpověď o skutečnosti, kterou nemohu sám
svým vlastním poznáním a věděním prokázat, výlučně z jediného důvodu, že tuto výpověď učinil někdo, komu důvěřuji.
Rozdíl mezi domnělou, zdánlivou vírou a vírou v silném, pravém slova smyslu se vyjeviv krizové nebo konfliktuální situaci. Mohu mít dokonce dojem, že moje víra je ohrožena nebo nalomena. Pak si však uvědomím, že to, co se hroutí a padá, je něco ji ného než moje víra. Může se
mi zhroutit moje filozofická interpretace skutečnosti nebo ideologická
utopie anebo úcta ke kulturním lidským tradicím. Víra ve vlastním smyslu však zůstává celá, ba naopak se osvobozuje od toho, čemu se říkalo
»lidské nálezky«. Tento rozlišující, očisťující a osvobozující děj může být
ovšem dramatický a bolestný.
Jindy může zase dojít k zastřeni nebo částečnému potemnění v obsahu a věcném prvku víry. Tehdy na otázku: »Co vlastně věříš? « nemusím
a možná ani nemohu odpovědět tím, že vyjmenuji jednotlivé prvky nebo
»články« víry. Stačí, když ukáži na osobu, kterou přijímám jako věrohodného svědka, a řeknu: »Věřím to, co tento člověk mi sděluje.« Takovou odpovědí vystihuji určující a rozhodující vlastnost, která spojuje jednotlivé předměty mé víry. Ukazuji tak na motiv a důvod, proč přijímám s
pevnou jistotou jako pravdivé ony skutečnosti, které nemohu sám od sebe poznat. Motiv mé víry není nic jiného než onen někdo, který mi ony
skutečnosti sdělil. Tomáš to vyjádřil těmito slovy: »V jakékoli formě víry
ten, jehož výpovědi přijímáme, představuje hlavní prvek, ve srovnání s
kterým jednotlivá fakta tvořící obsah oněch výpovědí mají v určitém
smyslu podřazenou a druhotnou úlohu« {Samrna theologiae II-II, 11,1).
3 - Možnost a nemožnost víry jako čistě mezilidského vztahu
Můj fenomenologický popis víry ve vlastním slova smyslu jako pevného přesvědčení o pravdivosti nekontrolovatelných zpráv opírajícího
se výlučně a jedině o svědectví druhé osoby se může zdát přehnaný, jakoby přeexponovaný a ubíhající mimo skutečnost. Samozřejmě věříme a
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důvěřujeme některým lidem. Obyčejně však nepřijímáme jako pravdivé
jejich výpovědi výlučně a jedině »na jejich slovo«, nýbrž také 11a základě
pravděpodobnosti a shody jejich výpovědí s naší vlastní předcházející
zkušeností a s našimi vlastními znalostmi. Považoval jsem však za
potřebné, ne-Ii za nutné, upřesnit a vymezit pokud možno přísně formální pojem víry ve vlastním smyslu. Toto krajně vyhrocené vyměřeni a
fenomenologicky čisté zachycení podstaty víry mi totiž umožnilo skoro
bezděky a nenápadně odestřít ony struktury víry, které zůstávají obyčejně skryté a zasunuté do pozadí. Podařilo se tak upozornit na osovou
úlohu dialogického vztahu a na jeho rozhodující prvenství ve stavebnosti víry.
Jiná otázka je, zda a do jaké míry je možno konkrétně a historicky
uskutečnit a prožít pouze na mezilidské rovině krajně a radikálně pojatou víru, tj. zda vůbec člověk je s to a zda je to i »radno«, aby věřil druhému člověku ve smyslu, že bude přijímat jako pravdivé a závazné jeho výpovědi jedině a výlučně kvůli němu, prostě proto, že pocházejí od něho,
a nikoliv z žádného jiného důvodu. Kdo věří - nebo se pokouší věřit - v
tomto přísně vyhraněném a krajně čistém smyslu druhému člověku,
musí mít jakousi neomezenou a téměř absolutní důvěru k druhému a bude důsledně věřit také všemu, co tento druhý řekl v minulosti a řekne v
budoucnosti. Stačí jen uvážit a zvážit takto upřesněnou radikalitu čisté a
naprosté víry, abychom ihned a mimo jakoukoliv pochybnost rozeznali
jednu věc, že takováto absolutní víra se nemůže plně uskutečnit mezi
pouze lidskými osobami. Víra ve smyslu »věřit bezvýhradně někomu
druhému a věřit vše, cokoliv tento druhý řekl, říká a řekne« neexistuje a
nemůže být hledána mezi dospělými a uvědomělými lidmi. Dítě věří bezvýhradně všemu, co mu říká matka, a jedině proto, že je to matka, která
to říká. Skutečnost, že pro ně neexistuje žádný jiný motiv víry, je právě
to, co tvoří jeho nedospělost a patří k jeho dětství.
Živý hovorový jazyk potvrzuje předcházející rozbor a závěry. Ukazuje
také na dramatickou aktuálnost a existenciální problematiku víry jako mezilidského vztahu. Předpokládejme na okamžik, že by někdo z nás ve vztahu k
druhé osobě zcela vážně a závazně tvrdil, že jí věří. Předpokládejme také, že
by tímto svým tvrzením opravdu mínil všechno to, co je obsaženo ve slovech
»jí věří«, a že by tedy byl rozhodnut s bezmeznou a bezvýhradnou důvěrou
přijímat všechno, cokoli tato druhá osoba říká dnes a řekne v budoucnosti, a
že tedy v zásadě nevylučuje ani možnost změnit radikálně směr svého života
ve shodě s výpověďmi a poselstvím oné druhé osoby. A nyní si všimněme, jak
vyslovuje a popisuje tuto krajní a vyhrocenou situaci lidské víry živý jazyk.
Uvědomíme si tak, že způsobem sice poněkud zastřeným a přece zase dost
srozumitelným nám umožňuje vytušit a snad i rozpoznat, že zde překračujeme hraniční mezníky lidské existence.
Grimmův Deutsches Wörterbuch (1936, IV, 1, 4, si. 7816) popisuje
jazykový přesun a významový pohyb slova »víra« takto: »Z oblasti
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nadpřirozeno-náboženské pojem víry je v 18. století přenesen do oblasti
přirozeno-pozitivní. Dostává tak význam, který obecně odpovídá silně
citovému a vášnivě náruživému vztahu k některým pozemským h o d n o tám, k ideálům, k osobnostem atd. Tento význam, jak se zdá, se přibližuje svou vnitřní sílou a morálním obsahem náboženskému obsahu víry.«
N a d o l o ž e n í svého tvrzení zmíněný Slovník uvádí následující hesla a
slogany: »víra v sebe samé«, »víra v lidstvo«, »víra v člověka«, »víra v
budoucnost« a »víra ve vůdce« (Führer). Řadu těchto dobových hesel by
mohla uzavřít »víra v rodnou stranu«. Dva poslední neblahé slogany,
uzavírající významový a sekularizační přesun slova »víra«, mají logický,
ale také hrůzný genealogický vztah.
Kdykoliv ve styku člověka s člověkem slovo »víra« je míněno ve svém
nejvlastnějším a radikálním smyslu a jako takové je uskutečňováno a žito, děje se n ě c o »ne-lidského«, děje se něco, co se protiví a příčí povaze
lidského ducha, něco, co nelze s hranicemi lidské existence ani s konečností a důstojností lidské osoby sladit natož srovnat.
Středověká scholastika vyjádřila tuto myšlenku věcněji a m é n ě dra-

maticky. V Komentáři k sentencím Petra Lombarda (3, d. 24, q. 3, art. 2 ad 1)
Tomáš Akvinský píše: »Poznání člověka n e n í svou přirozenou povahou
takové, aby m o h l o být podřízeno p o z n á n í druhého člověka a nalézat tak
v něm svou vlastní míru.« Jinými slovy: žádný dospělý a uvědomělý člověk n e n í svou přirozeností a svým rozumem natolik vyšší v poměru k
druhému člověku, aby mohl s ním stanovit vztah absolutní, bezvýhradné
a n e p o d m í n ě n é autority.
Z předcházející úvahy vyplývají tři závěry.
a) N e m o ž n o s t realizovat víru v její absolutně čisté podobě v mezilidském vztahu by nás mohla uvést v pokušení domnívat se, že dospělý a
uvědomělý člověk je odsouzen dívat se na víru v druhého člověka jako
na n ě c o přechodného, ne-li infantilního, nezralého a nepřijatelného pro
kritický rozum. Není-li možná ani žádoucí víra absolutní, je vždy možná, d obrá a nevyhnutelná víra relativní. Ve slově »relativní« n e n í nic ponižujícího ani hanlivého. Spíše jím vyslovujeme historičnost a nehotovost lidské existence. I relativní věci musíme brát vážně. Stále existují
mezi námi lidé, kteří si zaslouží naší důvěry a kterým můžeme věřit. Jejich důvěryhodnost vyzařuje z jejich ponořenosti do pravdy a do dobra,
do světla a do bytí.
b) Požaduje-li někdo na druhém absolutní víru a zaujímá-li k němu postoj neomezené autority, překračuje tím hranice lidské existence a posouvá
lidské vztahy do oblasti »ne-lidského«. Povyšuje se na nad-číověka, charismatického vůdce a »mesiáše«. Tím však ponižuje druhého na pod-člověka,
přinucuje ho k infantilní regresi a k zotročující slepé poslušnosti. V tomto sebepovyšování a v tomto ponižování druhého tkví lež všech idolatrií.
c) Třetí závěr se dá opsat otázkou. Za jakých podmínek by bylo možno,
aby víra ve vlastním, plném a naprostém smyslu mohla být považována a
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žita jako n ě c o lidsky přiměřeného a logicky m o ž n é h o ? První podmínka
absolutní víry je v tom, že opravdu existuje v lidské historii Někdo, kdo je
neporovnatelně vyšší a nepři rovnáte In ě nadřazenější všem dospělým a
uvědomělým lidem, a to m n o h e m více a m n o h e m radikálněji, n e ž m ů ž e
být zralý a kriticky vyspělý člověk vůči dítěti. Druhá podmínka spočívá v
tom, že tento Někdo skutečně a prokazatelně mluvil k člověku způsobem lidsky srozumitelným. Jedině a výlučně za těchto dvou podmínek
člověk m ů ž e věřit v plném a naprostém smyslu. Jedině v tomto případě
víra může být považována za logickou a možnou, vyhledávána a pokládána za nutnou. Jestliže se uskuteční tyto podmínky, pak se víra stává
událostí opravdu lidskou, protože jednak přihlíží k lidské konečnosti a
jednak je v souladu s lidskou vrozenou důstojností. Tím jsme se dostali
na práh teologie. Mlčení je nejzazší dokonalostí filozofie, protože vytváří základní předpoklad k naslouchání Tomu, který je Slovo.

JIŘÍ N É M E C

(Vídeň)
MYSLIT S JANEM PATOČKOU

Zdánlivě prohlubuje český filosof Jan Patočka jednu z nejnebezpečnějších linií evropského myšlení - totiž radikální skepticismus. Tomu by
se zdálo nasvědčovat, že klíčem k filosofickému postoji je u n ě h o epoché, antické skeptické zdržení všech soudů a věr. N e s m í m e ovšem zapomenout, že Patočka nepřebírá pojem epoché přímo z antiky. Má ho
zprostředkovaný svým učitelem Edmundem Husserlem, u n ě h o ž myšlenka epoché přijímá pozitivní obrat. Odborníci se až dosud domnívali,
že Husserl používá pojmů epoché a redukce záměnné. Epoché je zdržení
soudů a věr o povaze jsoucího a redukce má ukazovat, kam takové
zdržení nutně míří: k převedení n a čistou danost v imanenci v ě d o m í a
posléze na poslední danou půdu - ryzí transcendentální vědomí. K originálním náhledům Patočkových posledních let však patří přísné rozlišení
mezi epoché a redukcí. Patočka příjímá epoché jako zdržení výpovědi
o povaze toho kterého jsoucna, což prakticky z n a m e n á suspenzi víry v
předmětný, věcný charakter celé skutečnosti. Nevidí však nutnost transcendentální redukce. Transcendentální v ě d o m í je mu hypostazí, jejíž zavedení n e n í nutné, ba vede k protismyslným, metafyzicky spekulativním
postulátům. Zato Patočka zkoumá, proč je třeba vyřadit tu skoro samozřejmou víru v předmětný, věcný, materiální charakter skutečnosti. Je
to proto, že prvotně, samozřejmě a nereflektované jsme u věcí; ty jsou to
nejnápadnější v našem okolí a sama jistá stránka naší řeči nás v tom
utvrzuje: totiž úloha substantiv v našem jazyce. Jsouce takto u věcí, d o
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nich zanoření, ba v nich rozpuštěni, zapomínáme, ba už jsme zapomněli
na sebe, sebe jsme nechali za sebou, sebe jsme ztratili. Toto z a p o m í n á n í
n e n í jen něčím mechanickým, jakýmsi automatickým návykem. Je t o
útěk před sebou: pryč od sebe do těch nejruznějších pascalovských divertissements.,
co jich skýtá svět! Rozptýlení do věcí pak poskytuje snadno se nabízející možnost z věcí zase vyložit, složit jako ten pověstný homo machina moderního sebepojetí. Filosofie je tedy pro Patočku v první
řadě sebenalezení v důsledku zdržení tohoto populárního pohledu na
skutečnost, obratem k sobě, který však n e n í pouhým obrácením t é h o ž
neočištěného pohledu, ale aktem svobody, svobody klást vůbec nějaké
téže, což zakoušíme nejvýrazněji právě v tom, že tyto teze m ů ž e m e také
neklást. Nalezení sebe n e n í přitom nějakým poklidným konstatováním,
je to boj s tendencí na sebe zapomínat. Jak vypadají strany v tomto boji?
Náš dosavadní výsledek je ten: epoché nám ukázala rovinu, n a níž se
vše, s čím se setkáváme, pouze ukazuje a my rozumíme smyslu toho, c o
se ukazuje, v tom rozsahu, v jakém se to ukazuje. Co jsme schopni - abychom tak řekli - jedním pohledem přehlédnout, je určitý útvar smyslu.
Odmítneme-li vidět jako prvotní různé hypostazované příčiny a následky, celý ten aparát moderní přírodovědy z h m o t n ě n ý d o předpokládaných věcí, zatímco jde o pouhá účelová schémata našeho jednání za účelem předpovědí a tak ovládání jsoucího, je to však jen první krok. Zmínili jsme se již o tom, že naše vlastní povaha, to, co platí o nás samých, se herakleitovsky řečeno - ráda skrývá. Moderní nauka o ideologiích jako
falešném vědomí i Freudův objev sebeklamů vědomí mají zde svůj existenciální kořen. Ale to není všechno. Je snad cílem našeho poznávání
čisté potěšení z pronikavosti našeho vidění, valéryovská ryzí hra našeho
myšlení se sebou samým? Tomu Patočka rozhodně oponuje, a to ze závažných důvodů. Pokusme se sledovat aspoň jednu jejich linii. Není-li
provedena redukce na transcendentálni vědomí, jehož autonomie je také jen jistou tézí (hypo-tézf), co vlastně je tím polem, v němž se naše vidění, naše poznávání, naše myšlení pohybuje? Je to čisté sebeukazování
všeho potkávaného jsoucna včetně nás samých nám samým. A jak se toto sebeukazování děje? Děje se časově jako k o n e č n é dění, které se nepodává celé najednou, ale právě jako děj.
S p a t n ě se táže, kdo se takhle táže:
» 0 dění, kam ses dělo?« Neboť věru
ne obrat děje, ale sám děj samý
je vždycky nečekán, nepředvídaný
říká Vladimír Holan v poémě Útěk do Egypta. Je to však pravdivé,
správné, odpovídá to naší zkušenosti? Vždyť přece očekáváme, anticipujeme, předpovídáme ... N e z a p o m e ň m e však na epoché. Po epoché vidíme právě již jen o n o očekávání, anticipaci a předpovídání samotné a to
jako něco otevřeného, nepřevoditelného na definitivní úhrn. Proto čisté
těšení z vlastního intelektu nemá zde poslední slovo, neboť by uzavíralo,
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kladlo jako definitivu, co je jen jednou složkou. Jako ta poslední půda
může být spatřeno jen něco, co objímá, aniž by svazovalo, definitivně
uzavíralo. Je to snad sám čas? Čas po epoché? To nelze tak jednoduše říci. Čas je sice dějem samým, totiž ukazováním, jeho formou, ale důrazem
na tuto jeho abstraktní stránku by se nám ztratil jeho nejvlastnější smysl,
totiž to, co přináší: pohyb světa samého. Světa? Proč právě světa? Protože všemi ději (což je přesnější, než kdybychom řekli, ž e pouhým abstraktním pojmem čistého času) je kladeno n ě c o jako nenápadný, ale
všudypřítomný obzor, ať prezentně vnímáme, fantazijně re-prezentujeme nebo anticipujeme: totiž právě svět. To neodmyslitelné, vše obklopující, n e n á p a d n ě spoluprovázející, co však neuzavírá, co vyzývá ke spojení ve vzájemné otevřenosti. Jakási zdánlivě zanedbatelná banalita, která se m ů ž e stát ohromující zkušeností. Dolehne-li svět jako svět na pomocí epoché očištěné vědomí, je to úder přímo religiózní síly. Mýtus se
nemýlí ve svých vyprávěních o takových setkáních, jeho nebezpečí je v
přílišném oddělování sféry posvátného a profánního, mířícím do metafyziky s jejími patry skutečnosti (stupňovité, zmaterializované pojetí bytí,
zastření univerzální roviny ukazování).
Patočkova filosofie je radikální očistou veškeré zkušenosti, i náboženské. Očistou, nikoli předpisem, s čím se máme či m ů ž e m e setkat a s
čím ne. Nemá-li očištěné v ě d o m í religiózní zkušenost v její triumfální
podobě, dosti již dostalo v nenápadné banalitě všudypřítomného jen
lehce, jen dotykem vládnoucího světa. Tento dotyk je pokynem. Patočkův
člověk se nalézá proto, aby se mohl odevzdat.
Tendence současné filosofie současně k demystifikaci í k jistému oživení mýtů jsou z Patočkova stanoviska obě správné. Očištěné vědomí má
prohlédnout svůdnost metafyzických, spekulativních koncepcí (jako
Hegela) pozorným projitím jejich cest a odhalením jejich poslední neodstranitelné potíže: nenahlédnuteínosti, proč absolutno zkonečnilo sebe
sama. Volání po pestrosti mytických vyprávění a zájem o ně m ů ž e naopak vycházet z opravdového setkání.
Očista zkušenosti však n e n í žádným ulehčováním. Klasické i n o v é filosofické problémy mají být dle Patočky skutečně promýšleny, prohlíženy, studovány ve svých dějinných podobách, ve spleti svých důsledků.
Patočka vždy zdůrazňuje platnost Pascalovy myšlenky, že se pravá filosofie má vyhnout právě talc pyrrhonismu (skepticismu), jako dogmatismu. Svůj smysl má vložit do analýzy cesty myšlení samotného,, do požívání plodů ze Stromu poznání, které » z u m Wohl und Weh« obohatily i
ohrozily náš život. Příklad: matematická přírodověda od Descarta po
naši dobu. Filosofie tak studuje o n o ustavičné přibližování a ztrácení ze
zřetele, které se znovu vrací a krouží tak kolem tématu problematičnosti
(.Fraglichkeit) jako takové.
V nejbližší době začnou vycházet vybrané Patočkovy spisy německy.
Co od nich můžeme právě teď očekávat? V n e s o u nějaký nezanedbatelný
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příspěvek do současné diskuse o postmoderně, do debat o pozitivismeeh
a novo pozitivismeeh všech odstínů, strukturalismu, filosofie dějinné
praxe nebo filosofické antropologie? Michel Foucault jednou napsal:
»Původní formy myšlenky se uvádějí samy: jedinou přípustnou formou
exegeze je jejich historie, jedinou formou kritiky jejich osud« ( Ú v o d ke
Snu a existenci od Ludwiga Binswangera). Zbavíme-li tuto myšlenku
jejího historicistního hrotu, obsahuje cennou nápověď. Patočkovo myšlení se stalo dějinným faktem. Vše, co se dnes v Čechách filosoficky hýbe, se s ním tak čí onak vyrovnává. Jeho nuceným odchodem z Karlovy
univerzity v roce 1972 dostalo paradoxně Patočkovo myšlení společenskou dimenzi, kterou před tím mělo daleko latentněji. Soukromé semináře, jeho nejvlastnější doména až do jeho smrti jako mluvčího Charty 77 v březnu 1977, jeho strojopisně rozmnožované studie mají živou,
docela neakademickou působnost. A n e n í jistě bez významu, že právě tato nejživější dnešní česká myšlenka se ustavičně spoluutvářela v kontaktu s myšlením německé jazykové oblasti, s Kantem, Hegelem, Marxem,
Nietzschem, Husserlem a Heideggerem. N e n á h o d o u byli jeho důvěrnými filosofickými přáteli Eugen Fink, Ludwig Landgrebe, Walter Biemel a
Klaus Schaller. Patočkovo myšlení je plodem této naši společné duchovní půdy. Z n í rostou jeho studie o umění a filosofii, jeho práce o svo-

bodě v dějinách (Kacířské eseje o filosofii dějin), studie o husserlovském
tématu »přirozeného světa«, nauka o třech pohybech lidské existence,
studie komeniologické í masarykovské. Praha, Berlín, Freiburg i. Br., Bochum, Vídeň nebyly v Patočkově životě přítomny jen fyzicky, ale především duchovně.

JAROSLAV B o u z {St. Anton a.d. Jessnitz)
POSTAVENÍ LÉKAŘE VE SPOLEČNOSTI

Lékařství stojí - a vždycky stálo - přesně na hranici vědy a umění. Lékaři se odjakživa považovali za stav a vyvinuli vlastní, lékařskou etiku.
Lékaře spojuje silný pocit soudržnosti (kolegialita); sdružují se ve společnosti, komory a asociace. A to n e n í náhoda: po celá staletí v e d e lékařský stav rozhořčený boj o nezávislost a svobodu. Tento boj je nelítostný a je veden na více úrovních současně: proti mocipánům, i proti
bílým vránám a černým ovcím z vlastních řad. Všechny mocenské soustavy všech dějinných období se snažily lékařský stav nejprve zneužít a
pak zotročit. A v celých dějinách nenajdeme soustavu s nesvobodným lékařským stavem a svobodným jednotlivcem!
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Lékařské počínání spočívá na základě působení vztahu a rozporu starého jako lidstvo samo: na jedné straně n o u z e a utrpení, tedy potřeba pomoci a na straně druhé schopnost, vůle, ba dobrovolně na sebe vzatá povinnost tuto p o m o c poskytnout. Tato základna lékařského počínání je
nadčasová, tedy nepodléhá ani vývoji, ani »pokroku«. Vývoji a pokroku
podléhají výsledky a z e v n í projevy tohoto vztahu a rozporu, zejména
jejich dopad na všechny body o n o h o trojúhelníku: trpící člověk, lékař a
společnost.
Všimněme si nyní vzájemného působení oněch článků tohoto nedobrovolného společenství.
Bezmocnost člověka vůči utrpení a smrti je stará jako lidstvo samo,
vlastně trvá od pádu prarodičů. B o ž í příslib ochrany proti nemoci a i
příslib uzdravení je podmíněn poslušností a patří k Ú m l u v ě mezi Bohem
a národem vyvoleným. Čteme o tom ve 2. knize Mojžíšově
Exodus:
»Jestliže budeš poslouchat Hospodina,, svého Boha, dělat, co je v Jeho
očích správné, a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou
nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť Já jsem Hospodin, Já tě uzdravuji.« V n ě m e c k é m překladu to zní ještě zřetelněji: »Ich bin dein Gott
und dein ArzÜ« A toto je pevně zakotveno v každé lidské duši a i v archetypu každé společenské soustavy a kultury.,
O působení utrpení n a jednotlivého člověka byly již napsány četné
knihy a ještě m n o h é budou napsány, aniž problém vyřeší. Myslím, že daleko více z á l e ž í na trpícím než n a utrpení samotném, jak je silně vnímáno a zpracováno. Utrpení - ať je to n e m o c nebo poranění - je vždy nevítaným hostem. Přepadne neočekávaně, a tak je také zprvu vnímáno: jako cosi nezvyklého a znepokojujícího. Poté je prožíváno jako podstatné
o m e z e n í vůle a projevů života a vyústí v pocit úzkosti, strachu. Je totiž
n e m o ž n é od sebe dokonale oddělit úzkost a strach na jedné a bolest na
druhé straně. Utrpení vhání do samoty, trpící se aspoň zpočátku nerad
svěřuje a také cesta k lékaři je často odkládána.
Věřící člověk postižený utrpením hledá útěchu v modlitbě, často zpytuje svědomí a uzavírá z b o ž n é sliby. Víra pomáhá najít cestu k pochopení smyslu utrpení, ale n e n í to cesta lehká. Zdaleka ne všichni věřící se
rozhodují p o ní ubírat. Pravdivé j e staré přísloví, že je to cesta trnitá a kamenitá.
Určitým způsobem »zpytuje« příčiny svého utrpení většina postižených a tyto své myšlenky a názory vplétá do svého lícení v rozhovoru s
lékařem. Pro lékaře je často obtížné oddělit tyto opakovaně »nabízené«
a tvrdošíjně zdůrazňované názory od vlastního líčení obtíží. Je třeba
m n o h o porozumění a i trpělivosti. Daly by se sestavit celé »slovníky«,
tj. jak a co je vyjádřeno a co je vlastně míněno. Při tomto rozhovoru pozoruje lékař n e m o c n é h o , o těchto zkušenostech byly sepsány již celé
učebnice. Ale n e m é n ě bedlivě je lékař pozorován n e m o c n ý m a o tom
učebnice dosud nevyšly. Ale zkušenosti jsou sdělovány ústně. Tak mi
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vyprávěl jeden ostřílený pacientský veterán, jak bedlivě pozoruje každého lékaře, kterým je vyšetřován. Přesně sleduje mj., na které části těla se
pan doktor podrbe; z toho se prý dají vyvodit důsledky, že snad právě tato část jeho těla je postižena o n e m o c n ě n í m ? ! Tomu se říká řeč tělesných
pohybů (německy
Körpersprache).
Tak nějak začíná vzájemný vztah n e m o c n é h o a lékaře. Další vývoj
závisí na více činitelích: tíži nemoci, způsobu jejího zpracování n e m o c ným, působení lékaře atd. Čím těžší je nemoc, tím větší je stupeň jeho
bezmocnosti a tím je 1 větší závislost na lékaři. Strach vzbuzuje touhu po
ochraně, a tak při těžkých život ohrožujících stavech nabývá postava lékaře v podvědomí n e m o c n é h o nadzemské velikosti. Často i splývá s
představou Ježíše jako vítěze nad utrpením a smrtí. S postupujícím uzdravováním však bledne postupně postava lékaře a závislost se uvolňuje, lékař nabývá lidských rozměrů. Při úplném uzdravení se stává d o k o n c e
postavou zápornou. Tato představa není nic nového, již v roce 1587 ji
vyryl do mědi Hendrick Bolzius na základě vlastní zkušenosti. Nevíme,
jaká byla jeho nemoc, víme jen, že trvala 6 měsíců, že ohrožovala jeho
život a že ji přežil. Nazval své dílo Alegorie lékaře a shrnul tento vývoj
do 4 obrazů - období. N a prvním obraze vidíme v popředí zářící postavu
Ježíše jako lékaře a n e m o c n ý leží v pozadí na lůžku v bezvědomí. Druhý
obraz znázorňuje lékaře jako anděla, nemocnému se již daří lépe, sedí
na lůžku a začíná jíst, Na třetím obraze nemocný již sedí vedle lůžka v
lenošce a lékaře vidí jako člověka. Čtvrtý obraz je ve z n a m e n í úplného
uzdravení, n e m o c n ý se prochází, a lékař se změnil v čerta ...
Podobný vývoj prodělává celý lékařský stav v každém dějinném a
kulturním období. Je to podobné a představitelné asi jako hlavní zákon
zárodečného vývoje. Lidský zárodek prodělává (přibližně) od početí až
po zrození celou vývojovou řadu živočišstva. Odborníci embryologové
říkají krátce, že ontogenese je rekapitulací fylogenese.
Vraťme se nyní ke vztahu společnosti k jednotlivému trpícímu. Tedy
lidská společnost jako taková se s jednotlivým trpícím nikdy zvlášť n e mazlila a nečiní tak ani dnes. Poraněným a n e m o c n ý m jednotlivě byla
odjakživa, tedy již v pravěku poskytována pomoc - jednotlivci v základní malé skupině. O tom nacházíme zajímavé důkazy. Tak byly na
kostech neandrtálců nalezeny neklamné stopy a důkazy následků zranění, které trvaly delší dobu a pak se zhojily, a také onemocnění. To by
jistě nebylo možné bez poskytnuté pomoci - např. záněty dřeně kostní
po poranění, ale i reumatická o n e m o c n ě n í . Společnost v širším slova
smyslu se odjakživa chovala velmi tvrdě k jednotlivým trpícím, zvláště
když n e m o c budila odpor, platila jako nevyléčitelná, a jistě hrála úlohu i
obava z nákazy. M a l o m o c n í byli okamžitě vyvrženi ze společnosti, což
platí dodnes, i když malomocenství je dnes vyléčitelné. Lidé postižení nakažlivými a naprosto smrtelnými n e m o c e m i byli usmrcováni, v různých
dobách různým způsobem. Děje se tak dodnes v zemích, společenských
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soustavách, kde život člověka nemá žádnou cenu a jeho práva jsou neznámým pojmem. Chcete vědět kde? Tam, kde se d o d n e s provádějí v
koncentračních táborech »pokusy« na lidech! Jiná o n e m o c n ě n í jako
epilepsie - padoucnice - jsou dosud opředena předsudky, i když již Hippokrates věděl, že je to nemoc mozková. V současné hmotařské společnosti je stále m é n ě lidí o c h o t n o pečovat o své bližní. A tak je neláska a
n e p o c h o p e n í vyrovnáváno peněžními podporami, říká se tomu »sociální
pokrok«. Skutečně trpícímu to m o c nepomůže, ale zato se různí »vykukové« naučí, že předstírání nemoci nebo následků poranění je často lépe
placeno nežli pilná práce.
To v š e c h n o zkresluje, ale i ovlivňuje vztahy n e m o c n é h o ke společnosti a naopak. Touhu n e m o c n é h o po pomoci, klesajícího po opoře, splní
pomáhající bližní - člověk člověku - nikdy ne bezejmenný moloch: instituce, stát, »velký bratr«.
Lékař může tuto p o m o c poskytnout tím účinněji, čím více důvěry
požívá a číiu je nezávislejší, svobodnější, tím je totiž i věrohodnější! A
právě o tuto nezávislost a svobodu svádějí lékaři po staletí rozhořčený
boj. Pohled a srovnání postavení lékařů v jednotlivých dějinných
obdobích, kulturách, nám odkryje zajímavé zákonitosti vývoje, který se
ve všech obdobích opakuje.
Podívejme se do starověkého Řecka, do doby sepsání Hippokratovy
přísahy, tj. kolem roku 460 před Kristem. Hippokrates odvozoval svůj
původ od Asclepia (latinsky Aesculap), syna Apollonova. Hippokrates
sám byl již druhým svého jména a sám se považoval za 20, generaci po
Asclepiovi. A to nám početně docela vychází; Asclcpios byl podle líčení
Homérova hrdinou i lékařem za Trojské války, Jeho potomci, Asclepiovci se jako lékaři považovali za služebníky otce Asclepiova, Apollona*
Jejich léčení bylo vlastně působení Apollona a Asclepia na ně přenesené, delegované jako na potomky. N e m o c n ý byl lékařem přiveden do
chrámu (Asclepion), a po společné modlitbě strávil v chrámu noc. Ve
snu se mu zjevil Asclepios a vyléčil jej. Tak tomu bylo během prvního,
tzv. chrámového období řeckého lékařství. Hippokrates navázal přfmo
na toto období, přidal mravní zásady (obsažené i v přísaze) a prvky iónské
přírodní filosofie. A to byl i první vrchol řeckého lékařství, kdy se lékařsky stav těšil veliké vážnosti. Druhý vrchol byl spojen se jmény Herofilos
a Erasistratos v letech 300-200 před Kristem v Alexandrii.. Třetí vrchol
byl z a z n a m e n á n v roce 130 po Kristu v Římě a nastal zásluhou Galenovou. Ale již po roce 300 nastává postupný úpadek, spojený s nadbytkem
lékařů. M n o ž í se úplatní lékaři, kteří zneužíval! svého postavení n e b o se
nechávali zneužít - napomáháním k sebevraždě, p o m o c í při přípravě
jedů atd. Nadbytek lékařů vedl na jedné straně k poklesu honorářů (1
německá marka za návštěvu), ale na druhé straně byla v Římě celá řada
módních lékařů, kteří byli jistě milionáři. Již Galenos se snažil při vyučování adeptů lékařství přidat do vědy i morálku, ale na to nebyli tehdejší
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studenti m o c zvědaví. A tak si veliký Galenus ve svých zápiscích postěžoval: »Lékařů dle jména je mnoho, podle skutků však zoufale málo.
Mezi těmito a loupežníky n e n í jiného rozdílu, než že jedni páchají své
zločiny v Římě, druzí v horách.« Vidíme tedy, že úpadek lékařského stavu a jeho rozklad dlouho předcházel úpadek kulturního období.
Podobný vývoj m ů ž e m e sledovat i ve starém Egyptě a v Babylonu.
Křesťanská Evropa jako kulturní období se projevuje takto: Lékařství
prvních křesťanských století žilo z odkazu starověkého (Hippokratova a
Galenova) pojetí. Vysoce rozvinuté bylo lékařství zejména v Byzanci.
Leckterý dnešní nafoukaný pokrokář by se divil, co jeho kolegové tam a
tehdy už věděli a dělali (léčili záchvaty padoucnice uspavadly, dnu výtažkem ocúnu kolchicínem, vyřezávali nádorovitě zduřelé m í z n í uzliny
atd,)- A také zde požíval lékařský stav zpočátku veliké vážnosti, až krátce před zánikem Byzance došlo k úpadku, spojenému i zde s nadbytkem
Lékařů.
N a území říše západořímské byly kláštery útočištěm nemocných.
Sám svatý Benedikt se těšil pověsti zázračného lékaře: kronikář nám
zaznamenal 2 případy vzkříšení mrtvých. Každý benediktinský klášter
měl za povinnost se starat o nemocné, měl k tomu účelu upravené oddělení. Svatý Benedikt nechal v Montecassinu zaznamenat:
»Infirmo-

rum eura omnia et super omnia adhibenda est ut sieut reversa Christo
ita eis serviaíur.«
Lékařské fakulty se začaly vyvíjet od poloviny 12. století, např. v
Bologni. Jejich absolventům se však neříkalo »pane doktore«, ale

»Maestro«,
Vysoko k nebi se vzepjaly středověké katedrály jako obrovité modlící
se ruce. A k Bohu směřovala i životní cesta středověkého člověka. Tímto
pojetím byl určen i jeho vztah k utrpení. Tehdejší lékař vycházel z nauky
církevních Otců: anima náturaliíer Christiana. Svou činností sloužil Bohu a ve vší skromnosti se snažil přiblížit největšímu lékaři všech dob:
Ježíši; jeho heslem bylo: Christus - medicus. Každé těžší o n e m o c n ě n í
bylo záležitostí celé rodiny a lékařovy zákroky byly provázeny modlitbami všech rodinných příslušníků (a to byla i stará židovská tradice). Až d o
15. století byl lékař často současně i knězem; zajímavé jsou disputace
tehdejší doby o navrhovaném celibátu pro lékaře. Tento jasný pohled
vzhůru se začal postupujícím pokrokem nezadržitelně z a t e m ň o v a t Již
devotio moderna obrátila pohled jednotlivce na a do sebe samotného, na
jeho vlastní osobu. Bouře reformace, selské války a postupující rozumářství spoluurčily další vývoj a osvícenství dokončilo dílo zkázy. N a
obzoru se objevuje neblahá trojice Liberté, Egalité, Fraternitě a v jejím
jménu jsou spáchány nejodpornější zločiny. A dodnes se všichni poctiví lékaři stydí z hloubi duše za to, že strašný symbol jedné z nejtemnejších dob
lidských dějin - gillotina - byla vynalezena lékařem. Pařížský lékař, pan
doktor Guillotine se stal talc odstrašujícím příkladem pro celá další století.
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Ale pokrok nepřinesl jen gillotinu a m n o h é by mělo lidstvu sloužit.
N e n í vždy lehké plnit příkaz Stvořitele na začátku lidských dějin: Ploďte
a m n o ž t e se a naplňte zemi! Podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe!
Netušené a neuvěřitelné jsou pokroky lékařství za poslední desetiletí.
Nelze je všechny vyjmenovat, lze jen uvést některé příklady: vývoj a zavedení nových léků, účinná opatření proti hromadným výskytům nakažlivých chorob, snížení kojenecké úmrtnosti, pokroky chirurgie, mj. i v
přenášení orgánů aj. Bouřlivý vývoj různých přístrojů umožnil zdánlivě
mrtvým se navrátit do p o z e m s k é h o života. Ale zde hrozí několikeré nebezpečí: předně jsou tyto úspěchy uměle nafukovány sdělovacími prostředky (zejména televisí) a vykládány jako důkaz »lidské všemohoucnosti« a překrucovány ve směru antropocentrismu. Všichni lékaři jsou
podrobováni tlaku v y n u c o v a n é h o úspěchu, který se pak stává samozřejmým. A hlavně: lékaři je vnucována úloha zdravotního technika a obsluhovatele složitých přístrojů a lékařství je odsunováno do přírodovědecké
oblasti. To je velmi nebezpečné, protože tady se m ů ž e ztratit trpící člověk jako tvor Boží, je zbaven své lidské důstojnosti a práv a zejména své
jedinečnosti. Stává se příkladem, číslem, diagnosou: »to je to uremické
koma«, a tady »ty šokové plíce«, a tuhle ten »Crush-syndom«. Bylo již
mnohokrát popsáno, že to nejhorší, co m ů ž e potkat člověka na intensivní stanici, je, že tam přijde k vědomí. Slyšet jsem několik takových
líčení přímo od postižených a chápu občany, kteří v o z í s sebou v autě
zřetelnou ceduli s nápisem: »Zákaz reanimace!«
V poslední době se stává lékařská technika a nová léčiva terčem nesmyslných útoků tisku a televise. N á p a d n ě dobře šly na odbyt knihy, které byly směsí polovědeckých polopravd a levičácky zatíženého žvan ě n í ( G e s u n d e Geschäfte,
Bittere Pillen). Nikdo však ještě nenapsal
knihu o »zaručených prostředcích« proti všem nemocem, které mívají
vábný název jako třeba »čertův dráp« ( T e u f e l s k r a l l e ) . Také nebyli spočítáni lehkověrní, kteří pilně, zejména v Rakousku a v Německu, pojídali
kamennou moučku; tato tvoří se žaludeční kyselinou naprosto nerozpustnou směs, což zaručuje její naprostou neúčinnost (zato může být vymyta ze stolice a použita znovu!).
Společenské vlivy, působící v o n o m trojúhelníku lékař, pacient a společnost jsou sice vlastně »paramedicinské«, ale nabývají stále většího
významu. Pozoruhodný je vývoj významu n e m o c e n s k é h o a pensijního
zabezpečení a zejména toho, co je od n ě h o očekáváno, od poslední světové války. Bouřlivý vývoj začal za mravní i h m o t n é bídy z p ů s o b e n é válkou. Brzy se začala společnost dělit na část pracující (a práce bylo dost,
také vůle pracovat) a část podporovanou prací té první skupiny. Ti pracující odevzdávali část hodnot, které vytvořili, přímo do nastavených
dlaní oné druhé části. Ale brzy to začalo váznout, a tak se vynořila třetí postava, která přímo z kapes těch pracujících brala a dávala do nastavených
169'

dlaní oné druhé skupiny. Tato třetí postava - stát - stále roste a shltne
sama podstatný podíl. V přítomné době práce není dost, a též ubývá vůle
pracovat, zato stále roste ta skupina, která nastavuje dlaň.
Jak lc tomu došlo? Myslím, ž e hlavní důvod je okolnost, že siamským
dvojčetem o b e c n é h o blahobytu je obecné zblbnutí lidu. A tak si většina
lidiček v netušeném blahobytu žijících představuje to sociální zabezpeč e n í jako obrovskou krávu, která žere kdesi vysoko v oblacích a dojena
je na zemi, a to n e k o n e č n ě ! To, co bylo myšleno jako pojištění, tj. p o m o c
ve skutečné nouzi, se v mysli lidí změnilo ve spořitelnu: vše, co jsem tam
zaplatil, musím dostat zpátky, a to s velikými úroky! N e m o c e n s k é pojišt ě n í mělo pomoci zmírnit následky nemoci nebo poranění, aby se nestaly neštěstím. D n e s se za neštěstí považuje jakékoliv o m e z e n í nezměrných požitků, tj. obžerství, chlastu a lenošení a v nemoci je viděn zdroj
možných příjmů. Lékaři je přitom vnucována nevábná úloha pomocníka
k dosažení tohoto cíle.
N e h o d l á m popírat, že v dnešní blahobytné společnosti n e n í i neštěstí,
bídy a bolesti, setkávám se s nimi dnes a denně.
A také nehodlám naříkat. Kdybych se nějakým nedopatřením ještě
jednou narodil, chtěl bych být zase lékařem. Tyto všechny úkazy doby
považuji za vyzvání, ze kterého nemám strach.
Jak má dnes lékař jednat? Myslím, že i jako v dobách minulých by si
měl umět představit, když stane u lože n e m o c n é h o , že tam n e n í sám. Měl
by vidět Největšího Lékaře všech dob Ježíše a za N í m onu nepřehledně
dlouhou řadu lékařů, kteří stáli u loží nemocných všech dob. A měl by
vždycky jednat tak, aby se jim mohl podívat do o č í Ty dva, kteří stojí v té
mojí řadě přede mnou, dobře znám. Ten předposlední je můj prastrýc a
ten přede mnou můj otec; oba byli lékaři.

D U S A N PANDULA

(Königstein)

INTERVALOVÉ T Ó N I N Y A STRUKTURÁLNÍ H A R M O N I E
Termínem Intervalové
tóniny nazval holandský hudební teoretik a
skladatel českého původu Daniel Brožák (*1947) soustavu vztahů mezi
tóny. Po prvé byl systém uveden na festivalu Gaudeamus
musiek
weeken ve skladbách Les Voiles pro komorní orchestr (1977),
Slunovrat
(1978} a dalších na témže festivalu (vydalo hudební nakladatelství D o nemus, Amsterdam).
Jde o hexagonální řád sestávající z jedenadvaceti m o ž n o s t í o deseti
rozdílných osách, v němž výběrem tří intervalů - ze šesti m o ž n ý c h - dochází k materiálové a tématické jednotě, která velikostí zvolených intervalů určuje nejen barvu melodické linky, nýbrž i harmonické souvislosti.
170'

Možnosti a aplikace intervalových tónin jsou tak rozsáhlé, že dnes je jejich systém ve větších či menších obměnách přejímán a šířen mnohými
skladateli po celém světě snad proto, že se pod něj vejde téměř veškerá
hudba, ať už neoklasická, neoromantická či konstruktivní, od primi-

tivních redundancí (minimal music)

přes free jazz až po kybernetické

superstruktury.
Viděno z historického hlediska nejsou intervalové tóniny ničím jiným n e ž logickou konsekvencí dosavadního vývoje dvanáctitónové
hudby. Již Schönbergovi žáci si povšimli nutnosti tématické souvislosti
mezi jednotlivými tóny řady, a tak např. ve Webernově Op. 28 se známá
B-A-C-H řada sestává pouze z malých sekund a malých tercií, zatímco u
Berga v houslovém koncertu obsahuje pouze obě tercie a celé tóny. Nejinak t o m u bylo třebas i v případě Musica funebre W. Lutoslawského
(1958), kde dominuje především síla tritonu atd.
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Jinými slovy: »Byla-li to právě síla intervalů, která pozvolna zrušila
platnost starého tonikálního systému, je pak nabíledni, že pouze opět

jenom tato sila má v sobě moc a schopnost zbudovat systém nový, intervalový« (Brožák). Tento logický vývoj pramenící z tématické práce má
své počátky tak hluboko v kořenech hudební historie, že se dotýká už i
chromatismů Bachových (víz Fuga XXIV z prvého či Praeludium XX z
druhého dílu Temperovaného
klavíru apod.).
Dodekafonický

* i

Bach'

r 6 *

' - V

Temperovaný

8

V

klavi'r I/ -fuga

č.24

... a ' p ř e d z v ě s t ' 2 0 . n o v ý c h , i n t e r v a l o v ý c h
ve X X . p r e l u d i u d r u h é h o d í l u t é h o ž díla:

... ď v r t o c h '

^f j? * f

Beethovenův ?

^* ^ O

(Eroica)

tónin

JS

?Y*

Tento vývoj je též patrný nejen v chromatismech Wagnerových, ale
snad nejsilněji vůbec jej lze vidět na »celotónové revoluci« Debussyho
či ještě vfce v »přehodnocení všech hodnot« v případě Paula Hindemitha anebo v pracích Messiaenových. U Debussyho je v celotónové škále
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(intervalová tónina 246) omezen nejen výskyt tónů na šest (tj. na polovinu), ale zároveň s tím se omezuje na polovinu i výskyt intervalů. V celotónové škále (a v konstelacích z ní tvořených) »chybí« totiž malá sekunda (1), není tam malá tercie (3) a kvarta (5). Podobně prohlašuje i
Intervalové vztahy v celotónové

škále:

Hindemith tercie za » disonantni« a namísto nich dominují kvarty (kvinty) a
diatonické postupy, jež se dají vyložit jako logická reakce na pozdně expresí onistickou hudbu (125-346 či Debussyho246 oproti Wagnerové 135 atd.).
Z ilustrace je patrné, že intervalů není ve skutečnosti více než šest a že
intervalový systém je sám o sobě veskrze symetrický svou povahou, kterou
vymezuje interval o šesti půttónech (zvětšená kvarta, triton), nikoli nadarmo
označený již středověkými teoretiky za díabolus in musica. Třída půltónu
(např. c-des) tak v sobě rovněž zahrnuje i velkou septimu, malou nónu atd.
Rovněž tercie a sexty mohou být vzájemně zaměňovány (inverse) a konec
konců i samotný popis kvintakordu (např. c-e-g) neříká mnoho o posici
jednotlivých tónů, které mohou tvořit jak kvintakord, tak sextakord i
kvartsextakord.
Navíc vztahy mezi dvěma sousedními intervaly (např. c-e, e-g) udávají \
vzdálenost třetí (c-g). Toho si byl vědom i sám Pythagoras (3 + 4 = 5), když
definoval trojzvuk a základní harmonické spoje.

Toto Je 'v kostce*
cel& h i s t o r i e o tam,
jak b y l d f l v B j S l harmonický
ayatSm o b j s v e n . d o f i n o v & n . . .
. . . a zni&en.
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Trojzvukem a vůbec souzvukem může však být Jakékoli skupenství
tónů. Řečeno slovy Leoše Janáčka (1854-1928): »Někdy se nám určité
spojení tónů zalíbí natolik, že když je opakujeme v řetězcích kratších či
delších, obejdeme třebas všech dvanáct tónů oktávy.« Tato věta v sobě
zahrnuje nejen vizionářskou předzvěst dvanáctitónové hudby (neboť
byla vyřčena dávno před zrodem dodekafonie), ale je také předpovědí
harmonie intervalové. Tenkrát ovšem byly Janáčkovy vývody (nepochybně inspirované vlivem Debussyho) označeny za pouze teoretické a
hypotetické.
Musela přijít nejdříve druhá vídeňská škola, Messiaen, Hindemith,
další nizozemská škola, zejména P. Schat (*1934), aby pak D. Brožák
(*1947) a po něm mnozí jiní prokázali prorockou pravdivost Janáčkových slov.
Zajímavé byly v tomto ohledu i pokusy se všeintervalovými řadami
(Eimert, Herzog, Novák), které však dnes lze označit pouze za jakousi
»šedou« tóninu ležící na spojnici dvou protilehlých intervalových tónin,
v níž jsou intervaly i tóny rovnoměrně distribuovány namísto toho, aby
byly klasifikovány, limitovány a presentovány ve spektru jednotlivých
intervalových barev tak, jak je tomu např. v List of interval rows, který
byl zhotoven na Utrechtské universitě (Brožák, Koenig).
Ačkoli intervalové tóniny přinášejí jakési »zrytmisovánf hudebního
prostoru pomocí zvolených intervalů«-, přesto všechny materiálové úvahy a konstrukce říkají pouze část pravdy o f e n o m é n u hudby jako takové
a hovoří pouze o materiálu, tj, o tónech a jejich konsistenci, která je sama o sobě pouze jakousi »vertikálou«, zatímco hudba jakožto umění
odvíjející se v čase si žádá ještě rozměr další, podstatnější a důležitější
právě proto, ž e jde o hudbu. Touto dimensí je »horizontální« aspekt rytmu, jehož organizací je vlastně vytvářen hudební čas sám (viz strukturální harmonie).
Strukturální
harmonie jsou symetrickým výběrem ze strukturálního
kontinua, které v sobě zahrnuje veškeré zvukové jevy odehrávající se v
hudebním čase. Nutnost řádu ve strukturálních prvcích se objevila s
existencí hudby »atonikální« (tj. hudby bez tonálního centra) a v praxi
hudby konkrétní i elektronické, která pracovala se zvukovými objekty,
jež neměly mezi sebou jiné pojítko vyjma relativního porovnávání s již
slyšeným (tj. mezi sebou navzájem) či se samotným tichem, které je
hudebním jevem vlastně »zraňováno«.
Už v samotné definici tří základních archetypů Statického,
Kinetického a Rytmického
(S, IC, R), kterou podal Zbyněk Vostřák (19201985) v Kapitolách z hudební poetiky, byl autorem naznačen jemný filosofický rozpor s obecnou hudební praxí, v níž vlastně žádný z těchto tří
archetypů neexistuje v čisté podobě.
Čistou »statikou« (S) by totiž bylo pouze nekonečné ticho, dlouho držený tón, akord či hudební jev bez jakýchkoli změn; čistou »kinetikou« (IC)

pouze jakási giissanda či zvuky pohybující se výraznými směry, zvuky,
které by neobsahovaly žádný rytmus, což je, jak z n á m o v hudbě dost dobře nemožné, poněvadž všechny zvukové křivky potřebují ke své existenci čas (tj. rytmus), zrovna tak jako rytmus (vyjma nástrojů s neurčitou tónovou výškou) se neobejde bez tónů. U rytmického archetypu (R)
navíc platí zásada, že je-li rytmus přiliš stereotypní (pravidelný), stává se
m o n o t ó n n í m (statickým) a naopak roztříštěný dynamický rytmus obsahuje jíž opět prvky kinetické.
Z tohoto faktu zřejmě vyšel Vostřákův žák D. Brožák, jemuž byla
patrna existence tzv, vedlejších funkcí (SK, SR, KR), které leží na spojnicích mezi ideálními archetypy asi tak jako interval na spojnici mezi
dvěma tóny. Ani Brožák však nevyloučil fakt, že hudba se může a musí
přibližovat k některému z čistých archetypů (S, K, R), nemá-li podlehnout zkáze chaosu. Tudíž dočasná volba jen některých struktur je nejen
žádoucí, nýbrž i nutná. Takováto vybočení ze »strukturální vybalancovanosti« určují pak formální stavbu čí obrys skladby.
Tak jako materiálová struktura (volba intervalů, zvukových barev,
nástrojů atd.) je formotvorná, o to více to platí o organizaci, která se dotýká nejživějšího elementu hudby, rytmu. Avšak pojmy jako »takt« a
»tempo« se časem ukázaly jako nedostatečné tam, kde šlo o hudbu notovanou * či zhotovovanou netradičně.
K tomu přistupuje fakt, že i v hudbě tradičně notované se stala barva
intervalu a akordu důležitější n e ž jejich »umístění« na jednotlivých
stupních škál, a tak pozvolna niterný život funkčních harmonií vymizel
a jejich zbytky dnes přežívají pouze v
pop-music.
Nikoli bez zajímavosti zůstává komentář Leoše Janáčka, který výmluvně shrnul rozdíl mezi hudbou plnou originálních harmonických nápadů v protikladu s vyčichlými spoji eklektiků. »Příčilo by se mi dva
akordy jen tak slepě spojit, byť v područí vzoru ...« Anebo jinde: »Úplný
harmonický život si žádá možnosti všech akordů na kterémkoli stupni
škály ...« Přidáme-li k tomu, že Janáček už onehdy považoval za »akord«
i souzvuk dvou půltónů (!), pochopíme, jak záhy začala funkční harmonie ztrácet svou formotvornou sílu. V této souvislosti lze pochopit i to,
proč Janáčkovi tak m n o h o ležela na srdci i otázka rytmů (»sčasovky«).
Polyfonie, homofonie, ale i všechny »-ismy« přinesly s sebou vždy na
prvém místě závažné změny v rytmické konstistenci hudební řeči a zároveň s tím, jak ochabovala (díky víceznačnosti souzvuku, alternovaných
akordů i četnosti modulací) síla harmonických funkcí (tonika, dominanta atd.), rozrůstala se stejnou měrou síla rytmicko-strukturálních elementů, které zcela v ě d o m ě přebíraly stále více funkci formotvornou.
A tak jako si neurčitost »všeintervalové« dvanácti tónové hudby vynutila strukturální organizaci intervalovou (intervalové tóniny), tak
povstala i nutnost klasifikace a presentování nových «konstant« (J.
Kapr, *1914) v oblasti hudebního času.
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Říše izorytmů, rytmických kánonů, extenzí, augmentací a diminucíse
stala přiliš úzkou na to, aby mohla obsáhnout všechny hudební jevy a
zejména jejich vztahy mezi sebou navzájem. Proto byla z historického
hlediska hudba elektronická a konkrétní, aleatorická i improvizovaná
tak důležitá, protože přinesla hlavně nové poznání zvukového fenoménu a vyžádala si novou zákonitost na horizontální ose hudby.
Dílo řeckého skladatele Iannise Xenakise (*1922) je toho výmluvným
svědectvím. Nicméně pojem jasné kontrastnosti strukturálního myšlení
zůstává ještě zamlžen i u něj, přestože Xenakis je zcela nezatížen problémy vztahu mezi tónovými výškami.
Teprve Brožákovo strukturální kontinuum umožnilo krystaiizaci
struktur na harmonicky uzavřený systém, v němž je podobou s řádem
intervalových tónin dokázána tolik diskutovaná jednota hudebního
časoprostoru.

Překlady

HANS

REISS
G O E T H E

A

T R A D I C E

(*)

»Goethe a ...«. Jak často jsme se posmívali spisům, jejichž titul takto
začínal. Pochopitelně. Nestačí se totiž pouze dovolávat velikosti předmětu. Právem se požaduje víc. Téma této knihy však sotva vyžaduje
ospravedlnění. Pojem >>tradice« je ovšem mlhavý. Slovo samo zní mnohoznačně. Jeho význam není jasně vymezen. Může vyjadřovat mnoho,
také však nic. Bylo by však zbytečné pokoušet se o definici. Musí postačit, když naznačíme, že je zde řeč o liniích a cestách myšlení, jež mají
sice svůj původ v minulosti, pro Goetha a jeho dobu byly však ještě působivé a živé. Takto by tyto tradice měly být živé i pro nás, přinejmenším
tak dlouho, pokud zůstává Goethe pro nás ještě živý. A to by ještě mělo
být dlouho: neboť tak veliké dílo se tak rychle nevyčerpá. Mělo by působit, pokud ještě existuje evropská kultura.
(*) H. REISS vydal v roce 1972 v nakladatelství Athenäum ve Frankfurtu/M soubor statí růzr
ných autorů pod titulem Goethe und die Tradition. Úvod k této knize tvoří staf, kterou
jsme přeložili do češtiny.
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Mimoto je znalost tradic,, s kterými se Goethe setkal a které na n ě h o
působily, nezbytně nutná pro každé hlubší p o c h o p e n í jeho díla. Neboť
kdo chce pochopit básníka, musí »jít do básníkovy země«. A básníkova
země nemá svůj původ pouze v jeho představivosti, nýbrž i v kulturní
tradici, jež na n ě h o působila. Goethe sám uznával význam tradice, když
napsal Zelterovi:
»Mám zálibu v historii, protože kdo pochopí nějaký jev, jestliže se
nenechá proniknout probíhajícím děním« (1).
Nepřekvapí u tak mnohostranné osobnosti, u ducha tak otevřeného
na všechny strany, jakým byl Goethe, že byl zavázán mnoha tradicím.
Byl si toho, obzvláště v pozdějších letech, stále vědom; řekl přece Eckermannoví: »Aby někdo vykonal na světě n ě c o velikého,... k tomu je třeba,
jak známo, dvou věcí: za prvé, aby měl dobrou hlavu, a za druhé, aby se
mu dostalo velkého dědictví« (2). Nerozvinul však ani teorii tradice, ani
neformuloval přesná kriteria, podle kterých by se měla posuzovat kvalita
nějaké tradice. Jeho příležitostné výroky o otázce tradice jsou nesystematického rázu. D á se však poznat základní směr jeho myšlení o tomto
tématu, který má svůj původ v jeho životním a duchovním postoji.
Goethe především uznával centrální význam tradice. Pro básníka je
tradice zrovna tak podstatnou jako bezprostřední zkušenost. Každá z
nich mu umožňuje vykreslit skutečný svět. Řekl to Eckermannovi:
» N e n í však vrozeno, jak se koná soud nebo jak se postupuje v parlamentě nebo při císařské korunovaci; a aby se neprohřešoval proti pravdivosti takových věcí, musí si je básník osvojit ze zkušenosti nebo z
podání« (3).
Následovat tradici může být proto velmi rozumné. Příklad Sofoklův
svědčí, jak může být pro básníka velmi výhodné využít v básni, c o uchovala tradice:
»Sofokles však ve svých dramatech vůbec nevycházel z ideje, naopak,
bral si nějakou dávno hotovou pověst svého národa, v níž byla dobrá
idea již obsažena, a myslil jen na to, aby ji pro divadlo ztvárnil co nejlépe
a nejúčinněji ... Že se nepohřbeného Polyneika ujímá sestra a padlého
Ajanta bratr, je náhodné a nepatří to do básníkova výmyslu, nýbrž do
tradice, jíž se básník řídil a musel řídit« (4).
Skutečně neexistuje u m ě n í bez tradice. Umění je sice v m n o h é m
ohledu analogické přírodě, ale v tomto případě se obojí od sebe liší; neboť příroda tvoří svá díla vždy bezprostředně, zatímco umělec se nemůže
nikdy obejít bez tradice. O tomto poznání G o e t h o v ě svědčí jedno místo
v dopisu vévodkyni Louise:
(1) 3. červnn 1830, Goethes Werke, Weimar 1887-1919 (Weimarer oř Sophien-Ausgabe - nadále: WA), IV, 47, sir. 86.
(2) 2. kvölnu 1824, český překlad: J. P. ECKERMANN, Rozhovory s Goethem, Praha 1960, str. 94.
(3) 26, února 1824, tamtéž, str. 79.
(4) 28. březnu 1827, tamtéž, str. 497.
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»Tak je v uměleckých dílech m n o h o tradice; díla přírody jsou vždy jako po prvé vyslovené slovo Boží« (5).
Tento rozdíl mezi uměním a přírodou však neznamená, že přírodověda by se obešla bez tradice. Pro ni je naopak tradice stejně nezbytná jako
pro umění: a zde se ozřejmí protiklad a vzájemné doplňování zkušenosti
a tradice:
»Konflikt individua s bezprostřední zkušeností a s bezprostřední tradicí tvoří vlastně dějiny věd« (6),
Zde je důležité nepřijímat tradici nekriticky. Tradice sice představuje
většinou jistý druh autority, jak to vykládá G o e t h e v Dějinách nauky o

barvách:
»Když nyní hovoříme o tradicích, jsme bezprostředně vybídnuti,, abyc h o m mluvili zároveň o autoritě. Neboť uvažujeme-li o věci důkladně, je
každá autorita určitý druh tradice. Uznáváme existenci, důstojnost, sílu
určité věci, aniž jasně chápeme a poznáváme její původ, její vznik a její
hodnotu« (7).
Autorita však není vždy s naprostou jistotou zdůvodněna. Tak cenil sice
Bacon autoritu, přesto však poznal, »co je v tradici zmatené a vratké« (8).
Tradice musí proto být vždy znovu srovnávána se zkušeností a tímto
srovnáváním přezkoušena. Může snadno obsahovat n ě c o falešného nebo brzdit pokrok vědy. Je proto důležité to, co jsme přijali, dále rozvádět,
a to, co je falešné, eliminovat:
»Při studiu věd, obzvláště těch, které pojednávají o přírodě, je zkoumání stejně nutné jako těžké; (je třeba zkoumat) zda to, co bylo odedávna tradováno a našimi předky považováno na platné, je rovněž skutečně
odůvodněno a spolehlivé; (zda je to platné) v tom stupni, že se na základě toho může nadále s jistotou budovat? Nebo zda původní přesvědčení
se stalo nehybným, a proto spíše vede k nečinnosti nežli k pokroku? Je
charakteristickou z n á m k o u podporující toto zkoumání, když totiž to, co
bylo přijato, bylo a zůstalo živé a působivé v činném úsilí« (9).
Zde se rýsuje jiná myšlenková linie, která charakterizuje Goethův postoj
k tradici: jeho úsilí zkoumat užitečnost tradice pro život sám a tím i pro
umění a vědu. Neboť existuje nejen nebezpečí, že přijmeme falešnou nebo
bludnou tradici, nýbrž také že nám určitá tradice bude stát v cestě při našich
pokusech být spravedlivými vůči zkušenosti. Bez bezprostředního pozorování může být tradice škodlivá. Proto Goethe mluví rovněž o »strašném břemenu, které tradice několika tisíciletí na nás uvalila« (10).
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

23. prosince 1786, WA, IV, 8, str. 98.
WA, U, 3, str. 136; Zur Farbenlehre. Historischer Teil.
WA, II, 3, str. 145.
WA, n , 3, str. 15L; Zur Farbenlehre. Historischer Teil,
WA, II, 3, str. 136; Zur Farbenlehre. Historischer Teil.
Goethe. Gedenkausgabe der Werke. Briefe und Gespräche (vyd. E R N S T B b ü T L E K ) , Zürich
1948-1960 (nadále GA), v m , str. 501; Wilhelm Meisters Meisterjahre, III, »Aus Makariens
Archiv«.
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Tu je důležité neztratit tvůrčí svobodu, která nám dovoluje využít tradované. Je sice nutné uznat všudypřítomnou moc tradice, nemáme se jí
však poddat výlučně, protože se tím uzavíráme změnám života a jednáme proti přírodě:
»Kdo se zabývá pouze minulým, podléhá nakonec nebezpečí, že
obejme ve svém náručí to, co odumřelo a co je pro nás vysušené jako mumie. Právě toto ulpívání na tom, co odumřelo, vyvolává v každé době revoluční změnu, při níž se nedá nové, deroucí se kupředu, potlačit nebo
zkrotit, takže se odtrhne od všech věcí, jejichž přednosti nechce uznat a
jejíchž výhod nechce využít« (11).
Jde tedy o to využít tradice. Goethe byl - jako později Nietzsche rozhodným odpůrcem každého čistě muzeálního způsobu nazírání, byl
nepřítelem historie pro historii. Chtěl vždy působit na přítomnost, na
reálný s v ě t Tak řekl Eckermannovi:
»Stále se mluví o studiu antických autorů, co to však z n a m e n á jiného
nežli: zaměř se na skutečný svět a snaž se jej vyjádřit; vždyť tak to také
činili ve své době antičtí autoři« (12).
Ani řecká kultura n e n í vzorem, který máme slepě napodobovat, nýbrž je nutno následovat Řeky s pohledem upřeným na praxi. G o e t h e to formuluje slavnými slovy: »Každý je svým způsobem Řekem! Ale buď
jím!« (13). Umění a literatura Řeků nejsou tedy snad veliké proto, ž e řecká
umělecká a poetická díla sama představují velkou tradici, nýbrž proto, že
jsou analogická přírodě. Podle toho pojetí však mají umělci a básníci - a
nejen oni - rozsáhlý volný prostor, aby volili z tradic tvořivě to, co je jim
přiměřené.

Zda je člověk schopen tradice využít, závisí na jeho vrozených darech, které je pak třeba ustavičným úsilím zdokonalovat:
» N e n í m o ž n o si tradované ihned přivlastnit; jak se to nebo o n o hodí,
v jakých okolnostech, v jakém sledu je třeba věci používat, k tomu je třeba cviku a přemýšlení; avšak i cvik a přemýšlení sotva budou prospěšné,
nebude-li člověk mít právě pro věc, o které je zde řeč, vrozený
talent« (14).
Je však nutno korigovat nesprávné postoje k tradici. Goethova kritika
takových chyb je dalším aspektem jeho poměru k tradici. Je nutno se
vyhnout jednostrannosti a omezenosti ducha, abychom mohli tradici skutečně použít. Tak se Goethe právem vysmívá těm, kteří myslí, že se mohou
obejít bez jakékoliv tradice. Neboř »o všem důvtipném bylo již jednou přemýšleno; záleží jen na tom, abychom o tom ještě jednou přemýšleli« (15).
(11) GA, XIV» str. 801; »Klassiker und Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend. Über
Kunst und Altertum«, II, 2 (1820).
(12) 29. ledna 1826, český překlad, str. 140.
(13) GA, XIII, str. 846; »Antik und Modern. Über Kunst und Altertum«, II, 1 (1818).
(14) GA, VIII, str. 192; Wilhelm Meisters Wanderjahre, II, 3.
(15) GA, Vlll, str. 307; Wilhelm Meisters Wanderjahre, II, »Betrachtungen im Sinne der
Wanderer«.
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Bakalář ve II. dílu Fausta je směšný také proto, že mu toto p o c h o p e n í
chybí, a proto, že se naparuje falešnou originalitou; z n í to totiž domýšlívě, když tvrdí:
»Zkušenost? Pára! Jděte mi!
To ducha rovnocenné není.
Co vědělo se odevždy,
nestojí za vědění« (16).
Co Mefistofeles praví o duchovním postoji bakaláře s autoritou pozorovatele m n o h o vědoucího a ironického, dotýká se však jádra věci:
»Originále, v plné kráse zmiz! Jak by tě p o z n á n í as ťalo,
že vše - ať h o d n ě moudré to, či málo už dávno bylo vymyšleno kdys?« (17).
Mefistofeles sice přehlíží ze své dabelské strážní věže tvořivou sílu
člověka. Jeho slova jsou však přesvědčivou kritikou falešného postoje.
Těmito slovy se přibližuje rovněž Goethovým vlastním poznámkám, kterými v hovoru s Eckermannem charakterizuje svůj postoj k originalitě:
»Stále se mluví o originalitě, ale co to znamená! Jakmile se narodíme,
začíná na nás svět působit, a tak to pokračuje až do smrti. A všude - c o
můžeme vůbec nazývat svým kromě energie, síly, chtění! Kdybych mohl
říci, za co v š e c h n o vděčím velkým předchůdcům a současníkům, m n o h o
by již nezbylo« (18),
Víra v bezvýznamnost tradice je zrovna tak provinciální jako víra v
hodnotu historie pro život, pro ni samotnou. Provinciální se rozumí v
tom smyslu, v jakém Eliot definuje provinciálnost ducha v eseji Co je
klasik? Eliot zde praví:
»Provinciálnost pro mne znamená rovněž ničení hodnot - jednou
nedbalostí, po druhé přeceněním, dále to, co nemá svůj původ v nedostatku velké zcestovalosti, nýbrž ve zvyku používat měřítka získaná v
o m e z e n é oblasti na celou oblast lidské zkušenosti, čímž d o c h á z í k záměně n á h o d n é h o s podstatným a pomíjivého s trvalým. V naší době, v níž
lidé se stále větším zalíbením zaměňují moudrost s věděním a vědění s
informovaností a snaží se řešit otázky života prostředky technicko-mechanického pojmového světa, vzniká pomalu nový druh provincí áln ostí,
který bychom snad měli vhodně jinak pojmenovat. N e n í to provinciálnost prostorová, nýbrž dobová; provinciálnost, pro niž dějiny nejsou ničím více nežli kronikou lidských plánů, které postupně vykonaly svou
povinnost a pak přišly do starého železa; provinční smýšlení, podle
(16) Faust, prektad OTOKARA FISCHERA. Praha 1965, str. 322.
(17) Faust, tamtéž, str. 324.
(18) 12. května 1825, český překlad, cit., str. 130.
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n ě h o ž svět n á l e ž í výlučně živým, kdežto mrtvi na n ě m nemají žádný
podíl« (19),
Je nutno uznat, že se tradice podobně jako svoboda nedá pasivně
zdědit, nýbrž musí vždy být znovu vybojována (20). Pro Eli o ta stejně jako pro Goetha n e n á l e ž í básník pouze své době, nýbrž všem časům. Minulost a budoucnost jsou v jeho díle vždy přítomny. V eseji Tradice a in-

dividuální

nadání Eliot píše:

»Smysl pro historii nutí člověka k tomu, aby se neupínal pouze na
svou vlastní generaci, nýbrž aby si uvědomoval, že veškerá evropská literatura p o Komároví a s ní veškerá literatura vlastní země existují spolu
současně a vytvářejí spolu současný řád« (21).
Žádný básník nežije tedy sám ani nemůže být vysloven estetický soud
o básních bez jejich srovnání s básněmi minulosti. N o v é dílo rovněž m ě n í naše názory o všech dílech minulosti a určuje také naši schopnost vnímání děl pozdějších básníků. Čím je básník větší, tím mocnější je
n o v é estetické zhodnocení,, k němuž nás nutí jeho dílo, a tím závažnější
je jeho dílo jako měřítko pro díla budoucnosti.
Nelze se však divit tomu, že velcí básníci jako Goethe nebo T. S. Eliot
tradici tak vysoko cení. Čím obsáhlejší je dílo některého básníka, tím
více jazykových tradic v n ě m tento básnili sjednotí; je totiž pro m o ž n o stí jazyka otevřenější. Konečně jazyk je to, co bylo vytvořeno a co se
teprve utváří; je sestaven z jazykových tradic, které jsou však podrobeny
změnám. Tento vztah kontinuity a změny zvláště charakterizuje Goethovo myšlení a dílo. Veliký básník bude vždy pokračovat v kontinuitě
řeči a ji dále rozvíjet, půjde však rovněž po nových cestách, pokud jde o
tvoření nových slov a jazykové experimenty, U Goetha se vyskytují mnohé stylistické vazby osmnáctého století, spojené jeho šťastnou rukou, a
dosahují v jeho dítě vrcholu (22). Vyhledal si z každé tradice suverénně
to, co se nejlépe hodilo jeho záměru.
Jiným aspektem Goethova postoje k tradici je jeho přání a úsilí být
spravedlivý vůči celku života. Básník - obzvláště básník s tak velkou šíří
ducha jako Goethe - je zavázán m n o h a tradicím. Čím je větší osobnost,
čím otevřenější a vnímavější je člověk vůči světu, tím více tradic může
asimilovat; pro n ě h o má však význam přijmout pouze ty tradice, které
jsou pro n ě h o užitečné a které se mu zdají plodnými, a musí vyloučit ony
tradice, které jsou mu škodlivé. Volba náleží člověku, a ráz a síla jeho
(19) On Poetjy and Poets, London 1957, sir. 69; německý překlad Was ist ein Klassiker? Dante. Goethe der Weise; Suhrkamp Verlag,, Frankfurt/M. 1963, str. 43-44.
(20) Sr. Tradition and the Individual Talent. The Sacred Wood. Essays on Poetry and criticism, London, str. 49: »Tradice je věcí mající mnohem dalekosáhlejší význam. Nedá sc
zdědit, a kdo ji chce mít,, musí si ji přivlastnit s velkým úsilím.«
(21) Tamtéž, str. 49.
(22) Sr. E, A. 13 LAC KALL,. The Emergence of German as a Literary Language. 1700-1775, Cambridge 1959, str. 482-525 (do nfcmčiny přeložil HANS G . SCHURMANN, Die

des Deutschen zur Literatursprache,
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Stuttgart 1966, str. 364-399).

Entwicklung

osobnosti dají se změřit na j e h o postoji k tradici. Wertherovi se stane
velká křesťanská tradice životu nebezpečná, protože ji chce uvést na cesty, které této tradici a jemu s a m o t n é m u nejsou přiměřeny. Faust zavrhuje vědu a rovněž její tradice a rozhodne se pro svou n e b e z p e č n o u
cestu, protože se mu zdá, že mu věda nezprostředkovává pravé vědění,
nýbrž pouze nejistotu. Oprašuje tak jen prastaré »haraburdi« a nepřivádí ho k »pramenům života«. Proto se obrací k jiným tradicím,, které
jsou symbolizovány magií a Mefistofelem.
Právě proto, že G o e t h e věděl, ž e básník nebo umělec potřebuje mnoho tradic, chtěl i zde myslet celoevropsky, a n o světově, a byl proti každému provincialismu v myšlení, ať byl jakéhokoliv původu. Proto stavěl
požadavek světové literatury jako znamení doby a proto je i jeho dílo
formováno m n o h a literárními tradicemi z m n o h ý c h zemí, evropských i
mimoevropských.
Pro šíři svého pohledu byl si Goethe vědom i nedostatků n ě m e c k é
kulturní tradice a ostře a jasně je pranýřoval v pojednání
Literární
sansculottismus.
Zdálo se mu, že tyto nedostatky brzdí rozvoj poezie a
kultury, takže se domníval, že svá díla napsal ne s pomocí Němců, nýbrž
N ě m c ů m navzdory.
G o e t h o v o pojetí tradice se zrcadlí v jeho básnických a vědeckých
dílech; u Goetha jsou totiž teorie a praxe vždy úzce spojeny a navzájem
se oplodňují. Pojednání v tomto svazku nám to m o h o u trochu osvětlit;
m n o h o však muselo zůstat stranou. Bylo by zbytečné zabývat se bíže výklady těchto pojednání. Četba sama dokáže, jak důležitý byl pro Goetha
každý ze zážitků tradice, jež se zde probírají. Příklady, o nichž se zde pojednává, jsou však pro G o e t h o v o prožívání a přijímání tradice příklady
typickými.
Jako básník šel Goethe vždy po nových cestách. Každé z jeho významných básnických děl se vyznačovalo originalitou konceptu a formy;
a originalita z n a m e n á nutně vytvoření něčeho nového. Jestliže však
G o e t h e jako dramatik a lyrik, jako romanopisec a novelista, jako autobiograf a básník sentencí pronikl do nových oblastí, nevytvořil přesto
nikdy nový umělecký žánr. O n e n žánr, ke kterému dotyčné dílo patřilo,
byl však od základu přetvořen. Jak by tomu také m o h l o být jinak! Jakkoliv se může také dnešnímu literárnímu historikovi jeho dílo zdát originální, je přece dědicem evropských kulturních tradic. Už v jeho mládí na
něj působily kulturní zážitky silněji než původní zážitky. Od jeho raných
rokokových básní až po druhý díl Fausta je působení literárních a kulturních tradic naprosto zřejmé.
Goethův bdělý duch byl otevřen nesmírnému množství duchovních
proudů. Sledujeme-li nazpátek linie, jež v jeho díle vedou d o minulosti,
budeme přivedeni na překvapující cesty jako třeba k patristice. A jeho
zájem například o svět Orientu potvrzuje šíři jeho ducha. Sice měla Bible a Řekové vskutku, jak on sám vědě], největší vliv na jeho myšlení 183'

nazval přece Biblí spolu s Platonem a Aristotelem »trojím velkým dědictvím tradice« (23); m n o h o jiných proudů však - kdo je může všechny
vyjmenovat! - našlo v jeho díle přijetí.
Zpracování a zhodnocení tradice v Goethově díle je jedním z důvodů,
proč toto dílo poskytuje čtenáři tak m n o h o . Je to však rovněž j e d n í m z
důvodů, proč Goethe, který sice chtěl všechny oslovit a který vytvořil
díla, která jsou všeobecně přístupná (24) , většinou - m i m o svá díla z doby mládí - nezapůsobíl bezprostředně na čtenáře. Vlastně upoutává pouze čtenáře trpělivého, který je připraven číst jeho díla znovu. Sám o tom
věděl. Byl toho názoru, že psal jen pro vzdálené potomky (25). Vlastně je
málo lidí, kteří jeho dílům věnovali čas a energii, jíž si zasluhují.
Trpělivému čtenáři se však vytrvalost vyplatí. M ů ž e se dovědět, jak se
m o h o u v básnickém díle setkat tradice a zkušenost, minulost a přítomnost a jak jsou plodně přetvářeny pro budoucnost. Může rovněž vidět,
jak je pojednáváno o centrální otázce naší existence, dnes zrovna tak
aktuální jako tehdy. Je otázka, jejíž diagnózu stanovil Schiller v Estetických listech a která zní: Jak m ů ž e m e uvést v harmonii naši intelektuáinost a naši spontánnost (26)? Tento problém bude existovat nadále, i
kdyby se podařilo vyřešit naléhavé politické a sociální problémy doby.
Protiklad mezi tradicí a přítomnou zkušeností je jednou stránkou tohoto
centrálního problému, i když tradice a smysl pro dnešek naprosto nejsou
totožné s intelektuálností a spontánností. Avšak tradice může naši spontánnost potlačit. Jestliže ji uvědoměle přijmeme, může tradice spontánnost podpořit a umožnit nám, abychom ji spojili se svou intelektuálností.
I o tom nám vypravuje G o e t h ů v vztah k tradici.
Uvažujeme-li o Goethových výrocích o tradici, nejeví se nám nijak
zvlášť originální, nýbrž nám znějí spíše jako běžně z n á m é fráze a shodují
se svým sentenčním způsobem s jeho maximami a úvahami. Při každém
zkoumání jeho vztahu k tradici záleží však na něčem zcela jiném, totiž
na uměleckém výsledku jeho setkání s tradicí. Neboť Goethova originalita se ozřejmuje jeho dílem. Tradice, které přijal do svého díla, p o m o c í
své tvůrčí síly zjevně přetvořil a vtiskl jim pečeť svého vlastního stylu.
Jen takto žijí tyto tradice nadále skrze jeho dílo. Je konečně cílem a
smyslem tohoto souboru pojednání, aby vysledoval a formuloval jisté
aspekty této tvůrčí proměny.
(23) WA, II, 3, sir. 399; Zur Farbenlehre. Historischer Teil.
(24) Sr. 13 ARKU R FAIRLEY» Goethe and the World ofTo-day, v Essays on Goethe, vyd. WILLIAM ROSE, London 1949, str. 19.
(25) Goethes Werke (vyd. ERICH TRUNZ), 1948-1961, Goethes Briefe. Hamburg 1962nn; XII,
str. 512; Maximen und Reflexionen, e. 1035.
(26) Sr. L. A. WILLOUGIIIIY, The Living Goethe, v ELIZABETH M. WILKFNSON a L. A, WILLOUGHDY, Goethe. Poet and Thinker, London 1962, str. 11; sr. rovněž ELIZABETH M.
WILKINSON a L A. WILLOUGHBY (vyd.), Friedrich Schüler: Leuers on the Aesthetic Education of Man, Oxford 1967, obzvl. str. XUTn.

Kriiha jako tato může však znamenat m n o h e m víc. Může nám připom e n o u t nutnost vyhnout se provinciální omezenosti národních a dobových předsudků a dává nám tušit, že šíře horizontu a znalost minulosti
mohou napomoci rozvoji vlastních sil. Neboť jen tehdy, když známe minulost, můžeme pochopit přítomnost a uvědoměle spolupůsobit na tvorbě budoucnosti. Jen pak m ů ž e m e být právi jako lidé »požadavku
dne« (27) a naší vlastní úloze. Neboť tradice utváří všechno, co člověk
koná. Proto je uvědomělé myšlení a jednání nemožné bez pochopení
tradice. I to nám připomíná Goethe. Věděl, co každý - on sám jako my
všichni - dlužíme tradici. Tento náhled vyslovil Goethe v jednom pohovoru s Frédérikem Soretem na konci s v é h o dlouhého života, pouze několik týdnů před svou smrtí, těmito dojemnými slovy:
»Čímpak jsem sám? Copak jsem učinil? Sbíral jsem a používal všechno, co mi přišlo před oči, k uším, před mé smysly. K mým dílům přispěly
tisíce jednotlivých bytostí svým podílem. Blázni a mudrci, duchaplnf lidé
i hlupáci, děti, muži a starci, všichni přišli a přinesli mí své myšlenky, svč
umění, své zkušenosti a své bytí; tak jsem často sklízel, co jiní zaseli; mé
životní dílo je dílem kolektivní bytosti, a toto dílo nese jméno
Goetha« (28).
(Přeložil

Vladimír Neuwirth)

(27) GA, VIII, str. 306; Wilhelm Meisters Wanderjahre, LI, »Betrachtungen im Sinne der Wanderer«.
(28) 17. února 1832; FRÉDÉRIC SORET, Zehn Jahre bei Goethe. Erinnerungen an Weimars
klassische Zeit 1822-32 (sestavil, přeložil a vysvětlil H. II. LÍOUBEN), Leipzig 1929,
str. 630. (Původní francouzský text tohoto záznamu pohovorů se nachází v díle G o i n r m ,
Gespräche, vyd. WOLFGANG HERWIG, III, 2, Zürich a Stuttgart 1972, str. 839.)
Za poukaz na toto místo vděčím prof. IDRIS PARRYMU, který je cituje v Animals of Silence. Essays on Are, Nature and the Folktale, London 1972, sir. 75, Cítím se zavázán vyjádřil
svůj dík pracovištím Goethova slovníku v Berlíně, Hamburgu a T ü b i n g e n s obzví, paní
dr. Christě Dill (Berlín), panu dr. Niemayerovi (Hamburg) a paní dr. Rose Unterberger
(Tübingen) za obstarání podkladů. Rovněž bych chtěl poděkoval p. dr. I I. B. Nisbetovi za
pěclivé prohlédnutí této práce.
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Svědectví

K NOVELIZACI ZÁKONA O PŘERUŠENÍ T Ě H O T E N S T V Í V ČSSR

Katolíci o připravované novelizaci zákona o interrupcích (I)
O přípravě novelizace zákona z roku 1957 se občané postupně dovídali neoficiálními
cestami spíše dohady o tom, k jakým změnám m á dojít. To vzbudilo pozornost mnoha
občanů, kterým není lhostejná tato morálně závažná záležitost. Z podnětu českých a moravských katolíků vyjádří] zásadní mravní stanovisko Otec kardinál Tomášek listem předsednictvu Federální vlády ČSSR ze dne 20. dubna 1986 (2). S uznáním j e nutno konstatovat, že v odpovědi by]o mj. výslovně uznáno právo jeho í vůbec občanů ČSSR vyjádřit se k
věcem týkajícím se všech. Slovenští katolíci sdělili své názory a obavy dopisem Slovenské
národní radě dne 3» března 1986. K dopisu bylo připojeno přes šest tisíc podpisů (3). I tento dopis byí zodpověděn obdobně a tento občanský podnět nevyvolal - pokud je nám známo - policejní zásahy.
Paralelní projev Českých a moravských katolíků v dopise s datem 1. září 1986 podepsalo do dne odeslání (25. 9.) celkem 6776 věřících. V tom je započítáno 2623 podpisů, které
byty odňaty dne 20. záři orgány bezpečností odesilatelce, navzdory jejím protestům a poukazu, že nejde o nic ilegálního a Lajného, neboť za pár dní budou i tyto podpisy u České
národní rady. Bezpečnostní orgány se ovšem vyznamenaly už dříve, když se dověděly o této akcí, slídily po podpisových arších a zastrašovaly při výsleších některé osoby. O tom budeme ještě referovat po přesnějším zjištěni Přesto se tato spontánní akce katolických laiků setkala s takovým ohlasem, že se k ní stále připojují podpisem další a další.
Odpustil by nám Bůh i dějiny, kdybychom neuplatnili své občanské právo a mlčeli - z
pohodlnosti nebo zbabělosti - k otázce tak významné z hlediska morálky i duchovního
zdraví a budoucnosti našeho národa?
Dopis slovenských

katolíků

předsedovi

víády SSR (4)

Prof. JUDr. Peter Colotka
předseda vlády SSR, Bratislava
Z dennej lince s m e sa dozvěděli o přípravě nového zákona o umelom přerušení ťarchavosti, čo nás přinutilo hlbšic sa zamyslit nad danou problematikou a vyjádriť sa k nej.
Nie je nám Fahostíyná budúcnosť nášho národa, najma jeho zdravý morálny, telesný a
duchovný rast. Usudzujeme, že novoprípravovaný zákon nielenže neprispeje ku blahu národa, ale vo svojcj podstatě národ poškodzuje.
(1) S vděčností převzato ze samizdatového časopisu Informace o cirkvi (dále IOC) č. 10/1986,
str. 5.
(2) IQC č, 5/1986, str. 6-7; tentýž dopis zaslal Otec kardinál Tomášek téžOradu předsednictva
vlády ČSR, uveřejněno též ve »Studie« 107 (5/1986), str. 354-356.
(3) Uveřejněno jako Petice 6518 Slováků k novelizaci zákona o potratu ve »Studie« 107 (.5/
1986), str. 356.
(4) Převzato z IOC č. 5/86 v str, 7-8.

Člověk, ako vrchol tvorstva, by mal velmi zodpovědně přistupovat k životu, najmä k
novému životu a n e m á právo tento život už v zárodku n i č i l
Je paradoxom, že právě žena, ktorá je dárkynou a ochránkyňou života, m á podia novopri prav ováného zákona právo život zničit. Keď žena zabije narodené diefa, j e vrahyňou;
keď to stihne urobiť před porodom, už tou vrahyňou nie je? Veďaký j e rozdiel medzi životorn napr. v prvom miesact života diefata v tele matky a život o m hned po narodení?
A j zákon č. 68 Zb. z roku 1957 poskytuje právnu ochranu společnosti novo počatému
člověkovi, uznává právo člověka na život a ochraňuje ho ako osobu, ŽM však Iba v zastúpení interrupčných komisii.
V minulosti barbaři zabíjali znehodnotené narodené děti; o čo s m e pokročili, keď si
my zabíjame zdravé deti? Prečo naša spoločnosf neváhá venovať materiál ne prost riedky
na výchovu mentálne a fyzicky retardovaných deti a přitom nelutuje redukovat populáem
na úkor zdravých a možno aj m i m o nad ne nadaných deti?
Z týchto a podobných dovodov vyplývá, že dat žene právo rozhodovat o zabití svojho
diefata, je jej mrzačením, j e drastickým zákrokom ohrozujucim zdravie ženy a jej schopnost materstva, j e proti jej podstatě, proti spoločnosti a teda je nezmyselné.
K tomuto všetkému by však nikdy nemuselo dojsf, ak by sa v našej spoločnosti vytvořili vhodné podmienky a vhodný model životného standartu.
Východisko vidíme v zmene životného postoja člověka najma k prehnane k o n z u m n é mu sposobu života, v zlepšení materiálnych a sociál nych podmienok viacčienných rodSra,
v spoločenskom a materiálnem ocenení práce ženy v domácnosti a při výchove deti, vo
výchove mladých Fudí k zodpovědnému postojů k pohlavnému životu a mymti v döslednej
propagácii pri rodzených metod fyziologického plánovitého rodičovslva. Každá žena by
mala poznaf fyziológiu svojho tela, poznat spomínane metody a je hanbou, že dnešná moderna žena ich nepozná. Prirodzené metódy vedu tiež k výchove v sebeovládaniu, k zodpovědným postojom, kým odporúčané antikoncepčně metódy sú zdraviu škodlivé, vedú k
pohodlnosti, k nezodpovědnosti a ku konzumnému spösobu života.
Preto sa rozhodne stavíme proti novopripravovanému zákonu i proti zákonu č, 68 Zb.
z roku 1957 a žiadame, aby vláda stiahla připravovaný zákon, aby zrušila doternz platný zákon a aby podnikla příslušné kroky k dóslednému uplatněn iu metód prirodzeného piánovania rodičovstva.
V Banskej Bystrici, 25. marca 1986

na origináli asi 50 podptsov

Na vedomie: Slovenská n á r o d n í rada, kardinál Tomášek
Co má Beethoven společného s potratem? (5)
Na tiskové konferenci proslulého amerického genetika položil jeden novinář následující otázku:
»V j e d n é rodině je otec syfilitik. První dítě se narodilo slepé, druhé jako mrzáček, třetí
mělo tuberkulosu, čtvrté má poškození mozku. Hlásí se páté. Co v takovém případě děláte, pane profesore?«
»Samozřejmě zabráním, aby toto dítě přišlo na svět!«
»Potom zabráníte, aby se narodil Ludwig van Beethoven,« poznamenal suše novinář.
K tomuto se vyslovil francouzský generální tajemník sdružení Nechte je žít, F. Delibes: »Dnešní genetikové by byli měli všechny důvody, aby zabránili narození pátého dítěte - a přece by byli zabili génia. V našich očích má každé dítě právo na život. Potrat se nedá ničím ospravedlnit.«
(5) Převzato tamtéž, str. 8.
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Petice českých a moravských
České národní radě

katolíků

České národní

radě (6)
1. září 1986

Proslýchá se, že Česká národní rada m á v dohledné době projednávat návrh novely zákona č. 68/57 Sb, o u m ě l é m přerušení těhotenství, která m á usnadnit dosavadní potratovou praxí, tj. konkrétné přenechat rozhodnutí o životě dítěte výlučně j e h o matce. Přitom
je v současné d o b ě v Československu uměle přerušována zhruba třetina všech těhotenství
a ani sami zákonodárci nepochybují o tom, že jde o jev neblahý, škodlivý ze zdravotního a
zvláště společenského hlediska - svůj benevolentní postoj pokládají jen za nezbytnost a jakési »menší zlo«.
My níže podepsaní patříme k té skupině československých občanu, pro které j e »umělé přerušení těhotenství« prostě a jednoduše zabitím člověka. Toto naše přesvědčení se
opírá o argumenty morální, náboženské i občanské, ale také o nejnovější výsledky vědeckého bádání. Počaté dítě j e jíž od prvních dnů lidskou bytostí, a je-li zcela závislé na
matce, nikterak to neznamená, že by matce či komukoli jinému mělo být přenecháno právo rozhodovat o jeho životě a smrti. Vždyť stejně závislé bude dítě ještě řadu let po narození, stejně závislí bývají nevyléčitelně nemocní či staří lidé: jen v těch nejtemnějších
obdobích lidské historie byla z této závislosti vyvozována prospěšnost jejich usmrcení.
Neúcta k jednotlivému lidskému životu j e nebezpečnou infekcí, která s sebou přináší
neúctu k životu vůbec. Nenf-li společnost schopna poskytovat ochranu svým nejslabším a
nejbezbrannějším členům, ztrácí svůj smysl jako lidské společenství.
Zvlílšlě upozorňujeme na naprostou nepřístojnost toho, že ti lékaři a zdravotní pracovníci, kteří spoluúčast na u m ě l é m přerušování těhotenství pokládají za zásadně nepřijatelnou, bylí nebo budou nuceni volit mezi příkazem svého svědomí a možností nadále vykonávat své povoláni
Využíváme petičního práva podle čí. 29 Ústavy ČSSR a žádáme, aby Česká národní
rada a další odpovědné orgány bezodkladně pozastavily práce na připravované novele zákona, mající usnadnit umělé potraty - dovoláváme se také petice, podepsané 6518 občany
a adresované ústavním orgánům Slovenské socialistické republiky. Současně vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s platným zákonem č. 68/57 Sb. o u m ě l é m přerušení těhotenství a žádáme, aby se veřejnost mohla k t o m u t o zákonu vyjádřit - ať již formou opravdu otevřené diskuse v tisku, rozsáhlého průzkumu veřejného mínění či dokonce referenda - a aby se k němu znovu, po téměř třicetileté zkušeností s jeho uplatňováním, vyjádřil
tnké co nejŠirSC okruh odborníků, Věříme, že výsledkem takového demokratického postupu by byl podnět pro zrušení nebo aspoň radikální zpřísnění tohoto zákona. Obracíme se s
naléhavou prosbou zejména na ty poslance ČNR, kteří se pokládají za křesťany, aby ve
svém zákonodárném sboru podepřeli a prosazovali naše návrhy.
Jsme si vědomi toho, že právo na život nestačí toliko obecně deklarovat, z e j e třeba
také zajistit podmínky pro to, aby se každý jednotlivý lidský život mohl důstojně rozvíjet.
Jsme odhodláni přispívat lidsky, sociálně i jinak všem těm ženám, které se rozhodnou pro
zachování života svého dítěte i za nepříznivých vnějších okolností, všem těm dětem, které
vstoupí do světa bez rodinného zázemí nebo s jiným postižením.
Na vědomí: Ministerstvo zdravotnictví ČSR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR,
Kardinál František Tomášek, Synodní rada ČCE, Ekumenická rada církví, Český červený
kříž, Český svaz žen
Odesílá a za správnost ručí: Marie Kaplanová, Českomalínská 47, Praha 6
(6) Píovzato z IOC 10/86, str. 5-6. Petice byla uveřejněna též v samizdatovém časopise Informace o Chartě 77 (dále lnfbch), ročník 9 (1986), č, 12, str, 20, v článku s titulem Kdiskusi o
novém zákoně o uměiěm přerušeni těhotenství.
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Zamyšleni nad petici České národní radě z L záři Ž9S6 (7)
Mnozí 2 vás, kterým se dostane do ruky tato petice, možná řeknou: »Takové petice
stejně nepomohou, risiko, které na sebe beru, je neúměrné pochybnému výsledku. Nesu
přece odpovědnost za svou rodiinu.« A jiní opět: »Nemám v úmyslu plést se do politiky*
svůj postoj dostatečně naznačuji svým životem, své děti vedu k poctivosti a práci, to stačí.«
Všem těmto hledajícím omluvy a výmluvy pro své jednání bychom chtěli připomenout, že
vina člověka spočívá také v jeho sethání vůči příkazu naplnit všechny své lidské možnosti.
V životě každého člověka existují situace a lidské úkoly, které je třeba brát smrtelné vážně,
protože za neobstání v nich se platí ztrátou tváře. V dějinách lidstva vždy byly chvíle, v
nichž jedinci i celé národy byli vystaveni zkoušce svědomí a pro nedostatek solidarity člověka k člověku, pro neschopnost a neochotu bránit bezbranné nesli pak odpovědnost za
stav svého národa či dokonce lidstva. Tato solidarita je pro nás nejen výzvou, ale i trvalým
požadavkem. Je porušena všude tam, kde člověk (jakkoliv zdálky) přihlíží nečinně J a k dochází k bezpráví a k zločinu. Člověk, který se nedovede a nechce zastat těch nejbezbrannějších a nejmenších, je vinen jejich smrtí.
Není tomu tak dávno, kdy v éře nastávajícího fašismu promýšlel Albert Schweitzer
kdesi v africké džungli myšlenky »úcty k životu«. Všichni víme, kam vedla právě neúcta k
životu ve druhé světové válce. K. Jaspers ve své útlé knížce Otázka viny, která vyšla krátce po porážce Německa, mimo jiné říká: »Morální prohřešky jsou základem poměrů, z
nichž politická vina a zločin teprve vyrůstají. Dopouštět se nesčetných malých činů nedbalosti, pohodlného přizpůsobení, laciného ospravedlňování bezpráví, nepozorované podpory bezpráví, podílet se na vzniku veřejné atmosféry, která šíří nejasnost a jako taková
teprve umožňuje zlo, to vše má následky, které zčásti také podmiňují politickou vinu na
poměrech a dění. D o morální oblasti patří i jasné ponětí o významu moci v lidském
soužití. Zastřít tento základní stav věcí je právě tak vinou jako falešně zabsolutnit moc jako jediného určujícího činitele událostí.«
Prosíme a vyzýváme, abyste se zamysleli nad tímto svrchovaně důležitým problémem
a včas si uvědomili, že neúcta k životu nemůže náš národ, ano i celé lidstvo zavést nikam
jinam než do záhuby a zla ještě horšího, než jaké vidíme dnes. Kéž bychom se všichni nechali poučil zkušeností druhé světové války! Kéž by nikdo z nás nezaložil ruce v klín, ale
všemi prostředky a schopnostmi burcoval svědomí národa i lidstva. Nezaslouží si. to právě
tito nejbezb rannější, právě tito nej menší?
Zásahy proti účastníkům podpisově akce
V posledních týdnech probíhá v Čechách a na Moravě podpisová akce, jejímž cílem je
vyjádřit kritické stanovisko k platnému zákonu o umělém přerušení těhotenství, a zvláště
k jeho údajně připravované novele.
StB reagovala způsobem sobě vlastním. Dne 20. sprna 1986 by] před veřejnou rozin nožovnou v Brně zadržen katolický aktivista a signatář Charty 77, dvaasedmdesátilelý
důchodce Josef Adámek, otec dvanáctí dětí. Bylo mu odebráno asi sto právě namnožených (a řádně zaplacených) textů petice a byl odvezen na KS SNB, kde byl podroben více
než pětihodinovému výslechu, spojenému s výhružkami, urážkami a dalším psychickým
nátlakem, v jehož průběhu se nervově zhroutil. Okolo půlnoci byl odvezen domů a přinucen vydat dalších několik set kopií petice a různé materiály, týkající se interrupcí. V následujících dnech proběhla řada výslechů na tuto záležitost v Brně, v severních Čechách (kde
byl mj. opakovaně vyslýchán biskup Karel Otčenášek) a v Olomouci. Katoličtí kněží v různých okresech ČSR byli navštíveni nebo předvoláni příslušníky StB a důrazně upozorněni, že s celou akcí nesmějí mít nic společného.
(7) Převzato z ÍOC c. 10/86, str. 6-7.
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D n e 20. září 1986 byla před svým bytem v Praze zadržena Marie Kaplanové, matka deseti óétL Po několikahodinovém výslechu byla propuštěna, StB jí však odňala podpisové
archy s 2600 podpisy, které mela ve chvíli zadrženi u sebe.
Se záměry této občanské iniciativy m ů ž e m e souhlasit, nesouhlasit či k nim z a u j m o u t
zdrženlivý postoj- ZceJa nepochybnou však zůstává skutečnost, že j d e o naprosto regulérní
využiti petičního práva, zaručeného Ústavou ČSSR, a že jediným nezákonným prvkem v
celé záležitostí jsou intervence a represe Státní bezpečnosti.
25

-

ří

K diskusi

1986

o novém zákoně

Sdělení VONS č. 560
o umělém přerušení

těhotenství (&)

V minulých dnech obě národní rady, česká a slovenská, projednávaly nové zákony o
uměJém přerušení těhotenství. Již v jarních měsících probíhala na Slovensku podpisová
akce proti připravované novele zákona. Později byla obdobná petice zorganizována i v českých
zemích. Tématika umělého přerušení těhotenství do obiasti lidských práv nesporně patří. Proto
dnes zveřejňujeme text petice, jíž se v této věci obrátilo na ČNR několik tisíc čs. občanů, dále
zveřejňujeme několik informaci k této petici a konečně - ve snaze podnítit diskusi na toto téma
- í stručná vyjádření dvou číenů redakce Infochu k této záležitosti (9).
Uvedeným institucím (10) zaslala peticí j m é n e m všech jejích signatářů Marie Kaplanová. Text podepsalo 6776 občanů, jejíchž podpisy byly odeslány v září 1986 ČNR, další
1304 občané se připojili d o 13. října 1986. Dřívější slovenská petice byla podepsána (i s dodatečnými podpisy) 7518 občany, za správnost odpovídal Ján Čarnogurský.
D n e 28. září 1986 se obrátili tři katoličtí aktivisté, a to J U D r Ján Čarnogurský (Adíerova
10, 841 02 Bratislava), Marie Kaplanová (Českomalínská 47, 160 00 Praha 6) a P h D r Václav Benda (Karlovo náměstí 18, 120 00 Praha 2) na dva římsko-katolické kněze, Jána Žabáka a Františka Vymělala. První je poslanec SNR, druhý Sněmovny lidu FS. Požádali
oba kněze, aby se zasadili proti přijetí nového zákona o u m ě l é m přerušení těhotenství.
Adresáti na dopisy neodpověděli (11).
Tak jako signatáři petice i já jsem proti potratům. Domnívám se, že j d e skutečné o
obětování lidského života z á j m ů m , které jsou málokdy čisté. Nebo jasněji řečeno - j d e
často o vraždu. Přesto bych však nemohl dokument podepsat. Názor signatářů petice a
m ů j názor není součástí právního a morálního přesvědčení drtivé většiny obyvatelstva, tak
jako je tomu u vraždy již narozeného člověka. Za této situace zákony i příliš drakonické
příliš hladinu polratovosti nesníží, naopak vážně ohrozí životy matek, které se podrobí nezákonnému potratu. Domnívám se, že i potratové komise by měly být zrušeny. Ani n e tak
pro jejich často formální a nedůstojné chování, ale proto, že snímají odpověd nost z nastávající matky za její rozhodnutí. A tuto odpovědnost by nikdo neměi z ní snímal. Myslím si
však, že by měl být vytvořen orgán s poradním hlasem složený z lidí požívajících všeobecnou vážnost, na který by se mohly ženy obrátit o pomoc a radu. Potratovost má hlubší
kořeny zapuštěné ve všeobecné morální situaci společnosti. Nápravu m u s í m e hledat v
ozdravění duchovního klimatu a ne v nových zákonech. Ty m o h o u jen kodifikovat již novou situaci z m ě n ě n é h o mínění.
(8) Převzato z Infoch, ročník 9 (1986), č. 12, str. 20-21.
(9} Na tomto místě je v Infochu zveřejněna petice ČNR z 1. září, kterou v této dokumentaci
uveřejňujeme s meziliLulem Petice českých a moravských katotiků České národní radě.
(10) Sr. Na vědomi udaného dokumentu.
(11) Infoch uvádí dále výtah z delšího článku Petra Uhta K petici proti interrupcím, který zde v
dalším zveřejňujeme v úplnosti vzhledem k tomu, že zveřejňujeme t repliky na vyjádření
Petra Uhlu. Vyjádření, jež následuje, jc nepodepsáno; jak jc uvedeno v prvém odstavci tohoto oddílu, ide o vyjádření člena redakce Infocho
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UHL:

K petici proti interrupcím

(12)

Tak si myslím, že umělých přerušeni těhotenství j e v této zemi příliš m n o h o . Kdyby
m ě někdo požádal, abych podepsal petici, navrhující celostátní diskusi o t o m t o problému
(a tou peticí by vlastně tak trochu začala), podepsal bych ji, neboř by to mohla být cesta,
jak počet interrupcí snížit. Ovšem obtížná by byla diskuse s těmi, kdož v souladu s Vatikán e m zásadně odmítají s interrupcemi i antikoncepci. Vedle řešení sociálních problémů života ženy v nejširším smyslu slova (včetně výchovy a dalších morálních stimulů) j e to totiž
právě antikoncepce, jejíž, kvalitativní rozvoj může příznivě ovlivnit (Ij. snížit) potnttovost
A n o , právě a j e n o m antikoncepce, pokud ovšem nepomyslíme na zákonné donucovací
prostředky pro neposlušné: tresty, včetně vězení nebo i poprav (těmi posledními trestají
lékaře »andělíčkáre« v Rumunsku). Tvrdý zákonný postih interrupcí bývá ostatně znakem
totalitních režimů: bylo tomu tak i v nacistickém Německu.
Tedy: takovou petici bych podepsal.
N e m o h u se však připojit k žádnému textu, který požaduje, aby tato oblast byla upravena zákonem, respektive, aby zákon svazoval ženu jakýmkoliv způsobem při jejím případném rozhodování o interrupci v raném stadiu těhotenství. Kdyby se signatáři petice
obraceli na demokratické vládní instituce a na společnost, v níž existuje relativní svoboda
slova a relativně svobodně působící různé občanské iniciativy zaujímr\jící k problémům
tohoto druhu různá, často protichůdná stanoviska, hodnotil bych jejich postup jako legitimní a sám bych rychle podpořil iniciativu, žádající pravý opak toho, o co usiluje petice.
M i m o jiné právě proto, aby se snižil počet interrupcí. A také proto, že stejně jako většina a
pravděpodobně obrovská většina československého obyvatelstva považuji existenci laických komisí, povolujících interrupce a ponižujících lidskou důstojnost každé žadatelky, za
anachronismus; novou zákonnou úpravu, která je má zrušit, vítám jako pokrok v oblasti
lidských práv.
Jestliže se však signatáři petice obrací na stát, o jehož totalitních rysech nejsou žádné
pochybnosti (zejména ne v jejich prostředí), a jestliže po takovém nedemokratickém státě
žádají, aby dále zákonem potlačoval či dokonce (pravda: po veřejné diskusí,, ovšem autoři
petice vědí, že je to požadavek ilusorní) zpřísnil povolování interrupcí nebo jejich povolování zcela znemožnil a tak brutálním a nedemokratickým způsobem omezil práva žen nota bene: nikoliv signatářek petice, těch se to přece netýká, ony o interrupci nikdy nepožádají, ale jiných žen, žen z lé velké většiny obyvatelstva, které vatikánskou morálku
nesdílejí - jestliže se takto dožadují, aby stát zákonem omezil práva jiných lidí, j e to
nepředloženost, ne-li u organizátorů petice přímo nehoráznost. V historii nezávislých aktivit v Československu (a bohaté jsou zvláště po roce 1968) se stalo po prvé, že se skupina
československých občanů obrátila na stát, aby nedopustil liberalizaci a eventuálně zpřísnil
zákon a omezil tak základní lidská práva jejich spoluobčanů. A jejich čin je opravdu společensky nebezpečný: byrokratická diktatura může snadno vyhovět katolíkům, když se jí
to bude hodit do krámu. (V minulostí se podařilo malým nátlakovým skupinám - bylí to
evangelíci - prosadit několik velmi rozumných věci: v NDR to byl vznik vojska beze
zbraní a omezení militarizace školství a dětských hraček; v Československu zase zabránili
uzákonění toho, aby bylo možno rodičům odnímat děti z ideologických důvodů. Příště by
se však mohlo povést prosadit reakční zákonnou úpravu - i to jsou rizika nedemokratického systému, rizika totalitarizmu.)
Jistě by se slušelo abych ke sporům mezi stoupenci natal ismu a feminismu přispěl i
svými argumenty. V této poznámce to neučiním. Ostatně: bude těžké polemizoval s těmi,
(12) Text kolující v samizdatu J e h o ž stručný výtah byl uveřejněn v Infoch 9 (1986), č. 12, str.
21, vychází be7 vědomí autora. Článek je zde v úplnosti uveden proto, že v dalším zveřejňujeme též několik replik a odpovědí.
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kdož absolutizuji spornou otázku, v kterém stádiu vývoje embiya j e h o třeba považovat za
lidský život, jakož i d r u h o u spornou otázku priority zájmů - někdy existenčních - těhotné
ženy a budoucího m o ž n é h o života, tedy s těmi, kdož o těchto otázkách diskusi nepřipouštějí a žádají, aby byla absolutizována i zákonem. K věcné diskusi a polemice b u d e třeba
vytvořit atmosféru.
Pochybností, které petice vyvolává, narušily i vztahy mezi chartisty. Na mezinárodním
fóru m ů ž e být petice - díio nezávislé občanské iniciativy - spojováno s jinými nezávislými
iniciativami (tak m n o h o jích zase v této zemi není), konkrétně s Chartou 77, a to i přes to,
že podpisy (s čitelné napsanými jmény a adresami nebo naopak j e n oznámení o počtu signatářů?) zaslala úřadům Marie Kaplan ová, která není signatářkou Charty 77. Na Slovensku to učinil Ján Čarnogurský, který rovněž není signatář Charty 77.
V celkovém kontextu úsilí o lidská práva v této zemi má nešťastný krok našich katolických spoluobčanů ještě hlubší význam. Historicky vzato vystupují katolíci teprve krátkou dobu programově a systematicky ve prospěch lidských práv a vlastně teprve krátkou
dobu lidská práva jako významnou pozitivní hodnotu uznávají. Za nimi, ale i na nás leží
tisíciletá historie jejich potlačování církví. V Čechách zvláště brutálního. Hierarchického a
tím nutně do značné míry nedemokratického pohledu na svět se mnozí katolíci nezbavili
dosud, někteří se dokonce hlásí k politickému (neo)konzervatismu či k tradicím českého
katolického integralismu. Zorganizování petice v Československu ukázalo na meze jejich
dosavadních pokrokových snah, které osvědčují nejen v Chartě a ve VONS, ale i sami ve
vlastních aktivitách, nezávislých jak na státu, tak i na kléru ve své většině vůči státní moci
velmi loajálním. Za oněmi mezemi, které si oni sami svobodně a podle svého svědomí vytýčili, íeží potom nebezpečí jiných záměrů: touhy vnutit, a to pomocí zákonů, státu a j e h o
donucovacího aparátu, oné velké nekatolické většině obyvatelstva rigidní katolické představy o životě, onu zdánlivě přísnou, ve skutečnosti často pokryteckou morálku. A to v
oblasti sexu a rodiny především. Mám-li vždy radost, čtu-lí o tom, co pro emancipaci člověka dělá katolická církev a její hierarchie třeba v Salvadoru, Polsku, USA n e b o v Chile,
jsem pokaždé smuten, dovídám-li se, co dělá katolická hierarchie proti ní, v Nikaragui, nedávno při sporech o rozvody v Irsku, v m n o h a zemích západní Evropy.
A nyní k mému zármutku se i v Československu objevila petice, která reputaci katolicismu značně poškodila. Nejde mi přitom o katolickou církev a její další existenci či perspektivy; jde mi o to, že se tím oslabil jeden - jak říkáme - bojový oddíl československých
nezávislých aktivit, usilujících o lidská práva a lepší společenské poměry. Nyní je na našich
katolických přátelích, aby význam petice a její důsledky zhodnotili, a to z hlediska toho, co
nás spojuje.
Praha, 8. října 198ó
Petr Uhl
Josef Adámek píše prokurátorovi (13)
Vážený pane prokurátore,
posílám Vám tento dopis, který označuji jako poloúrední, což jistě budete pokládat za
zcela neobvyklé. M á m k této formě určité důvody.
V přiloženém poměrně rozsáhlém spisku popisuji svůj případ, k j e h o ž uveřejnění jsem
se odhodlat po delší době, až když jsem překonal opravdovou duševní stressovou situaci,
neboť ještě do nedávné doby jsem byl pod jejím vli vem. Proto pokládám tuto formu - poloúřední styl - nej vhodnější pro svůj případ.
fteknu to ještě otevřeněji. Po uvedené události jsem se dostal d o jakési trvalé duševní
deprese - zvláště, když si na věc vzpomenu - že se prostě bojím nebo lépe obávám možných represí, když toto uveřejňuji.
(10) Vychází bez vědomí autora.PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str.12-14.
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Jsem člověk, který se asi naivně domnívá, že j e m o ž n é v našem státě dosáhnout skutečného práva s odvoláním na jednotlivé články Oslavy (mluví se o t o m , že zatím n e m á m e
ústavní soud, který by objektivně posoudil všechny námitky nebo stížnosti občanů pro porušováni ústavních zákonů). Ale nejen v zákonech ústavních a jejich jednotlivých článcích
(např. čl. 29), ale i v občansko-právních nebo snad i trestních nenacházíme, že bych - nebo že bychom - se dopustili nějakého přestupku nebo dokonce trestného činu v příloze
popsaném případě.
Domnívám se, že nezákonně postupovaly orgány státní moci proti m n ě (a snad i proti
jiným), a to by myslím nemělo být, jestliže mají mít občané pocit, že výkonná moc m á zn
úkol j e chránit a ne zcela protiprávně šikanovat (nechci ani vyslovit - dokonce trestat).
V přiloženém spisku jsem popsal, jak j e to skutečně s prenatálním životem člověka.
Každý si m ů ž e ověřit pravdivost těchto údajů. Dokonce stačí, když si opatří na Slovensku
vydanou knihu Cákáme die fa (nevím, uvádím-lt titul správně, kniha vyšla ve velkém náklade, je však rozebraná). Tyto skutečnosti nejsou podloženy hypotézami, jak m n o h é vědecké pojmy bývají, ale jsou doloženy fotografickou, filmovou a ultrazvukovou technikou
(u Japonců dokonce laserovou), takže není možné j e nějak vyvrátit a definovat jako podvod.
Proto zůstává nevyvratitelnou pravdou: Od početí žije v tele matky skutečny Člověk.
I kdyby nebylo těchto důkazů, je už od počátku lidstva přesvědčení, že umělý potrat je
násilné zabití člověka. Je proto m o u povinností a měla by to být povinnost každého šlechetného člověka proti tomuto zlu se opřít. Tak nám velí svědomí.
Jestliže si dnes lidstvo uvědomuje, že musí bojovat proti válce, terorismu, ničení přírody, tedy na prvém místě musí bojovat proti tomuto zlu největšímu: zabíjení nenarozených dětí.
Pane prokurátore, zcela pevně doufám, že si tyto moje řádky přečtete, myslím, že stojí
alespoň za úvahu.
Ale nejen to; je snad třeba učinit nějaké narovnání. Nežádám si n i c j i n é h o než vrácení
neprávem zabavených věcí a v případě, že mně je policejní orgány zničily, náhradu škody.
Přiznám se, že jsem si na pořízení textů vypůjčil, abych mohl co nejvíce lidem vysvětlit celou situaci kolem umělých potratů. Mám jen něco přes 1500,- Kčs důchodu, manželka jen
500,-, m á m e ještě povinnosti k nejmladším dětem ( m á m e jich 12), proto j e to pro nás
značná ztráta.
Nakonec m n e ještě mučí jedna obava: policejní orgány mi nedaly ani protokol o tak
zvaném »výslechu«, dokonce ani ne o »odebrání věcí«. Mohli by ledy tvrdit, že jsem si vSe
vymyslel. T o však snad není možné, protože vystavovali více kopií, a ty přece museli předat na další úřední místa. Snad j e moje obava zbytečná ...
Pane prokurátore, očekávám, že m n e odpovíte na tento dopis a na přílohu a uzavírám
s pozdravením mír a pokoj všem
Josef Adámek, Brno 2
Náměstí míru 2
Příloha: Slovo za záchranu nechtěného života

Slovo za záchranu

nechtěného

života (14)

Už léta mne trápí dilema: na jedné straně velkolepé volání po odstranění válek, odzbrojení, boj proti terorismu, ochrana životního prostředí a jiné, a na d r u h é straně úplně
cynické zabíjení nenarozených dětí. Je smutná pravda, že tyto věci se dály p o k o u t n ě a nezákonně snad vždy, ale další skutečnost historická j e také známa: bylo to jen v rozsahu
(14) Vychází bez vědomí autora. Zčásti zkráceno bylo též publikováno v IOC č. 11/86, str. 1214 s titulem Josef Adámek informuje o svém případu.
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p o m ě r n ě nepatrném. Je však í toto historicky známé, že už nejstarší národy (např. Sumerové, snad nejstarší známý národ) už před více než 2500 lety před Kristem měly soustavný
zákon proti u m ě l é m u potratu.
V posledních letech, kdy zbrojení dosahuje gigantických rozsahů a s ním též stejného
rozsahu dosahuje vydírání přírody, většina parlamentů světa uzákoóuje zabíjení těch nejnevinnějších, nej bezbrannějších lidských bytostí, počatých nenarozených dětí.
Uvažoval j s e m a stáíe uvažují jak proti této doslova apokalyptické hrůze bojovat. V
poslední době jsem zjistil, že snad ve všech zemích světa roste počet těch, kteří proti tom u t o nejstrasnéjšímu zlu protestují a aktivně bojují. Jestliže nej početnějšími obránci života na celém světě zůstávají křesťané, j e jisté, že oni svou protiinterrupční akci začínají
modlitbou, která posvěcuje jejich vznešené cíle. Za ní však imisí následovat činy. A proto:
- C h c e m e přímět parlamenty ke zrušení interrupčních zákonů a nahradit j e zákony,
které budou pomáhat těm ženám, j e ž mají objektivně posuzováno opravdové potíže se
svým nechtěným těhotenstvím.
- C h c e m e také osvětou, přesvědčováním ukazovat všem, že počaté dítě není »beztvaré embryo«, ale skutečný člověk, jak j e nezvratně vědecky mnohostranně dokázáno. Právě
opravdová véda stojí n a straně obránců života.
- C h c e m e také plné využívat našich práv, která jsou zakotvena v našich zákonech
(ústavní zákon č. 29 - petiční právo; dále zákon 120/76 Sb.) a na základě nich šířit svobodně myšlenku záchrany nenarozených dětí před krutým zabíjením, ale i aktivně ji uskutečňovat všemi dostupnými morálními a technickými prostředky.
Toto uvádím jako předmluvu ke svému případu.
*

*

*

Dostal se mí do ruky obrázek vánočního námětu s modlitbou vyzývající k adopci počatého, nenarozeného dítěte, k adopcí ve smyslu duchovním. Modlitbu jsem doplnil textem s vánočním poselstvím a dal rozmnožit normálně ve »Fotoslužbách města Brna« a
normálně posílal jaku vánoční pozdrav svým četným přátelům s naléhavou prosbou, aby
se modlitba dále šířila, Informoval jsem přátele i o článcích, které o problému interrupce
vyšly v časopisech. Nakonec jsem pokládal za naprosto jasnou a neodkladnou povinnost
vyzvat i všecky křesťany a lidi dobré vůle k podpisové akci - podíe výše citovaného petičního zákona - když jsem se dověděl, že dosavadní interrupční zákon číslo 68/57 Sb. m á
být novelizován v tom smyslu, že bude zabíjení nenarozených dále usnadněno tzv. miniinter rupcí. T o už v žádném případě není možné, aby člověk zůstal k těmto zlým činům
lhostejný.
Jen pro ilustraci uvádím text k příslušným diapositivům o interrupci:
1. »Moderní metoda« - miniinterrupce: Do nitra dělohy se zavede hadička zapojená
na vývěvu a dítě se doslova z dělohy vysaje.
2. Výsledek miniinterrupce {fotograficky zvětšeno): Směs kostímasa,
krve, placenty.
Tato drť, ve které můžeme rozeznat ruce, nožky, byla »získána« miniinterrupcí, při zákroku, který je považován za
maličkost.
3. Po třetím měsíci se potrat provádí buď »malým císařským řezem«, kde j e dítě živé
vyňato z dělohy, odloženo, chvíli se hýbe, pláče slabým hlasem a umírá udušením a zimou. Nebo se dítě zab(jí chemickými látkami, např. vstřikováním solného roztoku do dělohy, tak se zabije, kůže je rozleptaná, jako spálená napalmem. Při ultrazvukovém vyšetření během »zákroku« je vidět „jak se dítě zmítá a bolestivě reagiife. (Koho j s m e to připravili o život, jaké to mohlo být dítě, jaký to mohl být člověk?)
Tyto tři ukázky snad stačí pro představu, co j e to interrupce, zvláště »moderní interrupce«. Kdo ještě může zůstat po tom všem lhostejným?
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Po poznání všech těchto hrůz jsem už vůbec n e m o h l zůstat stranou tohoto zápasu o
život nenarozeného dítěte, i snad za cenu nevím jaké oběti. Ale současně j s e m nabyl přesvědčeni, že na m é straně, na naší straně je zákon, a ten n e m ů ž e být vykládán a dokonce
prováděn, jak se komu zalíbí, byť to byla nevím jaká osoba nebo nevím jaký' veřejný orgán.
Je zde tedy zcela jasný ústavní zákon, výše citovaný, který n á m u m o ž ň u j e - ba m ů ž e m e i
uvést, že vzhledem k budoucnosti, k dějinám nás b u d e soudit, zda j s m e také využili tohoto práva k protestu proti takovému bezpráví - protestovat proti takovým zlým činům, páchaným proti bezbranným lidským bytostem.
Kdo se dnes ještě odváží tvrdit - po všech těch vědeckých důkazech a odborných ^jištěních - že hned od početí nejde o zcela nového člověka? Cituji ještě z cyklu diapositivů:
Tři týdny od početí: Portrét nejmi ad ší ho lidského tvora. Je to nová bytost lids kit, má
vlastní látkovou p ř e m ě n u , vlastní krevní skupinu, krevní oběh vlastní, vytváří hormony,
kterými sama řídí svůj vlastní vývoj. Je vidět hlavu, základ rukou, velká červená skvrna je
srdce, které začíná bít od 18. dne od početí. V tu dobu žena ještě neví, že je těhotná.
Pro poučení těch, kteří nejsou dostatečně seznámeni s těmito věcmi, jsem připravil
»čtyři i st«:
- Na první straně jsou uvedeny vědecké poznatky o početí lidského života, dále o potratových zákonech od počátku lidstva.
- Na druhé straně jsou uvedeny články z časopisů a výňatky z dopisů, pojed návěji cích
velmi významně o tomto f e n o m é n u .
- Třetí strana obsahuje právě texty vybrané ze slovního doprovodu k diapositivům,
jak je nahoře ve zkrácené f o r m ě cituji.
- Na čtvrté straně j e dopis Otce kardinála Tomáška, který náš postup velmi schvaluje;
je doplněn několika duchovními citáty.
Tyto texty jsem si dal rozmnožit normálně na základě objednávky ve Službách města
Brna, odbor fotoslužby, nám. 25. února 21. P o d o b n ě j s e m si dal rozmnožit i jiné texty i vánoční a velikonoční gratulace. Objednal jsem si 500 kusů kompletních »Člyřlistů«, Pracovnice rozmnožovny fotoslužeb mi nemohly ihned udělat celé množství a připravily mi v
týdnu 33 jen 500 ks strany 3 tohoto »ctyrlistu« a 50 ks strany 4. V dalším týdnu po 50 strany 1 a 2, dvakrát
21. srpna jsem si šel do provozovny pro další a dívka ve Službách mi zhotovila zase
stranu 1 a 2 po 50 kusech.
Když jsem odcházel z provozovny a byl ve vzdálenosti asi 25 metrů od ní, na chodníku jsem byl doslova přepaden uniformovaným policisLou, který mě bez jakéhokoliv zjišťování totožnosti zcela rozčileně z chodníku zatlačil na vozovku k osobnímu autu o vstrčil
do již připraveného auta.
Byl to pro mne tak hrozný šok, jaký jsem ještě v životě nezažij, ačkoliv jsem policií pronásledován pro svoji křesťanskou aktivitu už od mládí a docela přiznávám, že mám slabé
nervy, snadno podléhám stressu - zvláště když se dostanu do styku s policií - při policejních výsleších. Podotýkám ještě, že jsem tím i do této doby poznamenán lak silně, že
jakákoliv vzpomínka na tyto chvíle m ě rozrušuje a působí neklid až stress, i když například
píši tento záznam. Docela právem se domnívám, že už nikdy se tohoto stavu nezbavím.
Přivezli m ě a přivedli do policejní úřadovny na Leninově ulici. T a m na m n e bez jakéhokoli předložení povolení k výslechu řval kapitán j m é n e m Čuřil za účastí dalšího, j e h o ž
j m é n o nedokážu označit Připadalo mi to, jako by vyslýchali nějakého zločince zvláště těžr
kého. Naprosto jsem nebyl schopný íogicky myslet, úplně bez odporu jsem si nechal vzít z
aktovky ve Službách zhotovené reprodukce. Přinutili m ě - což pokládám za osobní zhanobení - vysvléci se do spodního prádla, aniž nějak zdůvodnili toto jednání.
Kapitán ČuřiJ se nějakou dobu radili asi s nějakým vyšším orgánem. Po návratu do
kanceláře, kde m ě »vyslýchali«, začali policejní úředníci psát z poznámek, které na m n ě

tímto hrubým způsobem vynutili., »protokol«. Opět se asi kapitán Čuřil dohadoval se svými veliteli Mezitím m ě vyzval pisatel protokolu, abych uvedl svoje připomínky. Přece
jsem se vzchopil, abych alespoň toto využil k napravení své dosavadní úplné pasivity. Tedy jsem uvedl asi toto:
Jaký j e důvod, abych byl zadržován takto proto, že jsem chtěl využít práva daného
n á m ústavním zákonem číslo 29, ale také zákona číslo 120/76 Sb. o lidských právech, článek 18 a 19. Proč je takto se m n o u jednáno, když na Slovensku proběhla tato akce zcela
svobodně a byla svobodně poslána nejvyššímu orgánu Slovenské národní rady, který také
organizátorům akce kladně odpověděl. Cožpak pro Českou republiku jsou dnes j i n é zákony než pro Slovenskou; to myslím není, DáJe jsem ještě doplnil několika citáty z vědeckých a technických poznatků (reprodukce, filmy) o početí lidského života, o tom, že
jeho zničení v těle ženy se musí kvalifikovat jako zabití úmyslné, tedy jako vražda. Někdy
na jaře j s m e četli v novinách, že žena po porodu hodila dítě do kanálu. Moje otázka j e :
»Budete takovou ženu soudit pro vraždu?« »V tom případě je to vražda,« j e odpověď policejního orgánu. Tato žena m ů ž e namítnout: »Kdybych to udělala před šesti měsíci, tak
bych byla dobrá, že ano.«
Jen pro toto mé doplnění, ale především pro mou naprostou neschopnost odporu
jsem protokol podepsal. Ale nevím, k čemu slouží. Snad k m é m u dalšímu obvinění. Proč
mi policejní úředník odmítá dát kopii? Jaký j e na to předpis? Nakonec jsem se dal také
»ukolébat« tím, že mi několikrát bylo policejními úředníky opakováno, že mi ty věci, které
mi zabavili, budou v pondělí, nejpozději v úterý vráceny. Ze jsem tomu všemu mohl věřit,
to pokládám za svoji velkou chybu, ale kdo chce soudit člověka vydaného takovému nátlaku. K dovršení všeho tohoto jednání bylo, že mi bylo řečeno, že musím s nimi jet d o m ů a
vydat jim všechny ty tisky, které mám doma, aby všechno mohli posoudit. Opět opakovali: »My Vám vše zase vrátíme.«
Ve 23.30 hodin m ě odváželi d o m ů (v 18.15 jsem byl na nám. 25. února přepaden).
Skutečně jsem byl tak vyčerpán a neschopný jakéhokoliv odporu, docela jsem rněl v sobě
představu, že j d e o něco normálního. Vpusti! jsem d o bytu celkem tři úředníky StB, což
jsem ještě nikdy tak bez odporu neučinil Manželka si už přirozeně představila, co se zatím
se mnou stalo.
Věci kolem léto akce jsem mel přirozeně přímo na stole, protože jsem se jimi stále v té
době zabýval. Nenapadlo mé naprosto, že bych měl všechno zajistit proti přepadení, když
jsem odcházel. Letos jsem byl celkem třikrát »předvolán«, ale vždy se to dělo na tzv.
»předvolánku« (ačkoliv ani toto se nedělo podle práva a snažil jsem se »předvolání« odmítat, ale byl jsem proto »předveden«).
A tak nebylo Lěžké pro policii porušit moje práva a zmocnit se všeho,, co chtěli, ale nejen toho, co se týkalo výše uvedené věci, ale i jiných dokladů, zvláště zápisníku, což jsem
ani nezaregistroval, tento jejich čin m ě nejvíce zdeptal, neboť nikdy nechci poškodit nikoho ze svých přátel.
Vždyť to přece není nic protizákonného
šířit tyto myšlenky na ochranu
nenarozených
dětí (v opačném případě musím uvažovat, kam to spějeme). Tedy snad nemusím mít obavy
2 nějakého trestního postihu. (V bloku jsem měl poznámky, komu jsem už něco předal nebo chci dát, nelze si vše pamatovat, nosit prostě v hlavě.)
Jenže kapitán Čuřil si prostě vybíral a probíral se v mých věcech, jak chtěl, vytáhl si
písemnosti založené v mých šanonech a na moji námitku, že lak nezněla naše domluva (ta
znčla v tom smyslu a tak jsem jí v kanceláři na Leninově ulici rozuměl, že jim vydám zbývíýící části tzv. »čtyřlistu«), kapitán Čuřil namítl, »že musí vědět, z čeho jsem čerpal«. (Jaký to má smysl, k čemu to směřuje?) Protože vím, že se s policejními úředníky n e m o h u
dohadovat v tom smyslu, že bych jim třeba tyto svoje věci chtěl odebrat násilím; to by pak
skončilo, že bych byl obviněn z napadení veřejného činitele, že ano.
196'

N a dovršeni všeho m ě donutili k zapůjčení psacího stroje, jinak že m u s í m s nimi znovu do kanceláře, a na to jsem už opravdu neměl, abych ještě toto odmítal. N a m é m stroji
dokonce »sepsali« »zabavené věci«, ale ne na úředním tiskopise, který m á být, pokud vím,
podepsán prokurátorem, jen na čistém papíru s kopiemi. Tedy opět bez jakéhokoliv
povolení prokuratury a především bez naprosto nutného dokladu pro »pachatele«, nebo jak
bych se měl nazvat. Takto tedy mi byly odebrány tiskoviny zcela legálně zhotovené a určené pro nejhumánnější záležitost, a to na ochranu - opakuji - nejnevimiejšich lidských by*tostí. Jak j e toto možné, aby takto jednali ochránci spravedlnosti. A tak tomu stále n e m o hu věřit, stále doufám, že mi některé pondělí nebo úterý budou všechny věci dne 21. srpna
1986 bez řádného protokolu zabavené přece jen vráceny.
Zase mě přepadá jiná zlá myšlenka; vždyďoni m ě mohou policejní orgánové obvinit,
že jsem si to vše vymyslel, když nemám žádný doklad takový, že nii skutečně věci byly
odebrány a že v policejní úřadovně byl se m n o u sepsán protokol (kopie se prý nedává).
Ale to snad také m e m ů ž e být, protože jej jistě museli předložit dalším úředním místům,
když napsali asi 4 kopie.
Další důkaz, o nějž se ještě opírám, je, že kapitán Curii, když odcházel, ubezpečoval
moji ženu a dvakrát to opakoval: »No, máte v tom m n o h o peněz, my vám to v pondělí,
nejpozději v úterý vrátíme, po prostudování.«
Nejhorší pro m n e j e myslet na »zabavený poznámkový blok«. Policejní orgány zneužily mých poznámek v něm a navštěvovali m é přátele a »vyslýchali« j e a zabavovali m é
»čtyrlisty«; to už svědčí o tom, že neměli úmysl vrátit zabavené věci. Toto dovršila ještě
»fáma«, kterou mi přinesli i moji přátelé, že snad slyšeli, »£(? jsem sám dobrovolně
tisky
policii vydal«.. T o mi způsobilo největší bolest a hrozný duševní stav, z něhož se n e m o h u
stále vzpamatovat. Nikdy jsem o svých přátelích nic nemluvil. Toto je ze strany úředních
orgánů naprosto nespravedlivé jednání, domnívám se, že i policie musí jednat čestně,
zvláště, když nejde o nějakého zločince.
Ještě připomínám, že když jsem v jednu hodinu v noci zcela vyčerpán a ve stressovém
stavu podepisoval protokol o »zabavení«, podepisoval jsem jej na docela jiném místě a nevěděl jsem, co vlastně podepisuji.
A tak jsem byl u svých přátel pohaněn, a to je veliká bolest pro člověka, který m á tak
rád každého a nikomu naprosto nechce ublížit.
N e m o h u ani opomenout uvést, že mi bylo při »výslechu« vyhrožováno i tak, že b u d e
postižena celá má rodina, dokonce náš syn Vojtěch, který j e na vojně, se m ů ž e těšit, jakou
mu připraví vojnu (zabavili mt doklad o podaném balíku synu Vojtěchovi).
A tak se zase ptám: jak tento postup odpovídá příslušným zákonům, zvláště zákonu o
SNB § 19 »o podání vysvětlení«. Může být takto člověk, tedy občan zadržen bezjfikéliokoliv vysvětlení předem?
Byl jsem letos vícekrát »u výslechu«, nebo jak bych to měl nazvat, na takzvané »předvolání
o vysvětlení«, že tisknu samizdatovou literaturu. Uvedl jsem, že tomu tak není, že »netisknu«, a
poznamenávám, že i kdybych to dělal, nelze to kvalifikovat jako trestný čin, protože to dovolují
naše zákony, především zákon, vyhláška č. 120/76 Sb. odstavec nebo Článek 18 a 19.
Nebo, že jsem obstarával obhájce pro přítele Augustina Navrátila, protože j e h o žena j e
opravdu tak zaneprázdněna, že to dělat nemohla. T o považuji za naprosto lidskou povinnost pomáhat příteli a každému, kdo má nějaké docela nezvládnutelné těžkosti. A tím mi
také bylo zabráněno zúčastnit se soudního jednání s tímto mým přítelem; to j e také lidská
povinnost mít spoluúčast na těžkostech svého přítele.
N e b o mi bylo zamezeno účastnit se pouti na Velehradě; to snad j e přímo omezování
osobní svobody a to se m ú z e také jinak kvalifikovat jako porušení zákona.
M ů j zdravotní stav je těmito zásahy značně narušen; překročil jsem 72 roků, a to už
člověk není schopný bez velké újmy na zdraví být takto ničen. Trpím vysokým krevním
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tlakem a ten dostupuje maxima při takové velmi stressové situaci (v nemocnici mi naměřili tlak 215/140; léčil jsem se tam jen ambulantně, obával j s e m se tam ležet). Zhoršil se mi
stav sluchu p o tak velkém nervovém rozrušeni. Dostávám srdeční záchvaty připomínající
angínu pectoris. Častý povrchní tlak na levé straně hlavy, kdykoli si vzpomenu na tento
těžký zážitek, který mi opravdu velmi uškodil. Kdykoliv si na tuto událost vzpomenu,
»vidím« před sebou ty »své vyšetřovatele«, a to i v nocí. Nebyl j s e m dlouho schopen tento
záznam » o svém případu« napsat; i nyní, když jej konečně píši, m á m ten pocit a myslím,
že se jej už nikdy nezbavím.
Nakonec ještě musím uvést následující: jsem aktivní křesían, mám rád každého člověka, ať j e jakýkoliv, i když je třeba nedobrý, zlý, neboť každý člověk j e schopný nápravy,
změny svého nedobrého, špatného smýšlení, jednání, jen když se s ním jedná v lásce. Nechovám proto k nikomu nenávist ani ne k těm pracovníkům StB, kteří mi letos velmi ukřivdili
Ale m u s í m kategoricky žádat, aby u nás byly opravdu dodržovány zákony, které si náš
stát sám dal a stanovil, a neprováděly se jejich »úpravy« tak, jak to vyhovuje určitým skupinám
mocných.
K f e s f a n é j s o u největší společenskou skupinou v tomto státě. Právě jim jsou upírána
nejzákladněji práva svobodného rozvoje, který však m á nejvyšší smysl pro existenci národa. A to j e také důvod, proč se n e m ů ž e m e vzdát aktivity k zachraňování nenarozených
dětí, ohrožených krutou smrtí, jak jsem ji stručně nahoře popsal. Vždyť je také známo, že
náš národ v této době opravdu vymírá, a nedivte se, když více než třetina všech těhotenství
u nás končí interrupci. K tomu přece nemůže zůstat lhostejný žádný člověk, v n ě m ž nezanikl cit pro dobro, právo a lásku.
C h c e m e se proto obracet i mimo právo petiční na všechny orgány, jimž přísluší starat
se o otázky populační, zdravotní, apelovat na ně, aby daly prostor občanské iniciativě, která se snaží zastavit zabíjení nenarozených dětí. Vždyť všichni odpovědní činitelé vědí, že
jsou způsoby jak to řešit, jen když budou chtít, jen když do svých úředních a politických
jednání zařadí lásku k člověku.
Prokuraturu žádám, aby mi dopomohla na policejních orgánech k právu, a to tím, že
mi budou vráceny »zabavené« tisky určené pro šíření poznání o početí
člověka.
Jsme připraveni pomáhat zachraňovat nenarozené děti a věříme, že to je přání i převážné většiny národa, když národ bude pravdivě informován, jak to skutečně j e a jak nebezpečná věc je interrupce i pro zdraví, a to především žen, neboř to je také další poznání, jak
jsou tyto zásahy nezdravé pro tělesný i duševní život žen.
lislopad 1986
Josef Adámek, Brno 2
Náměstí míru 2
Josej Adámek

odpovídá

ing. Petru

Uhloví(15)

Milý příteli,
oslovuji Vás takto, ačkoliv s obsahem Vašeho spisku, který jsem obdržel, vůbec nesouhlásím, protože obsahuje řadu vážných omylů a překrucování objektivní pravdy. Budu
se snažit odpovědět na obsah co nejstručněji.
1. »... umělých přerušení těhotenství je v této zemi příliš mnoho«, tím už ledy připouštíte, že je třeba s tím »něco dělat«. »Diskuse«, taková by k ničemu nevedla, protože naprosto nepřipouštíte, abychom do toho promluvili my křesíané, protože podle Vás »... v
souladu s Vatikánem odmítáme zásadně jak interrupci, tak i antikoncepci«.
Ano, zásadně odmítáme interrupci, protože j e to naprosto bez diskuse zabíjení nejbezb rannější ho člověka. A bylo odmítáno od počátku lidstva: jak známo už nejstarší národ
(10) Vychází bez vědomí autora.PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str.12-14.
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Sumerů měl zákony proti interrupci a další národy, Cfaetité, Řekové, Římané a přirozeně
křesťanství vždy, patří k n ě m u 5. věta Božího zákona »nezabiješ«, a to platí až dodnes, ať si
tzv. věda říká cokoliv. Zabíjení nenarozených se dálo ovšem také vždy, avšak v počtu při
porovnání k dnešnímu stavu kolem 40,000.000 na celém světě ročně, to bylo množství nepatrné.
Byly na to těžké tresty - účinkovaly? Zřejmě neúčinkovaly, naopak lidstvo si interrupce »vědecky zdůvodňovalo«. Ve smyslu »vědeckého světového názoru« se d o nedávné
doby tradovala hypotésa, že v případě člověka p r o b ě h n e v prenatálním životě »zkrácený
vývoj« od nejnižších vývojových stadií. T o ovšem skutečná věda v posledních asi 20 letech
vyvrátila a přesnou technickou dokumentací (foto, ultrazvuk, film) dokázala, že
a) od okamžiku početí je ve spojených buňkách otcovských, mateřských obsažen celý
člověk (nebo zakódován);
b) ve třetím týdnu už má dítě mozek a srdce, jimiž vysílá h o r m o n y řídicí jeho vlastní
vývoj; tehdy ještě žena neví, že je těhotná.
Před tím, než věda učinila tyto nezvratné důkazy, se snad mohlo polemizovat o tom,
»kdy vlastně«, nebo Vašimi slovy »... v kterém stádiu vývoje embrya je ho třeba považovat
za lidský život«. J e tedy odpovězeno pod body a) a b) (ovšem jen zcela zkráceně, vyžaduje
to větší publicitu).
2. S antikoncepcí je Váš názor nesprávný podobně jako v případě interrupce. Je jisté,
že zabraňování početí se provádělo také vždy. Nechtěli j s m e nikdy nést odpovědnost za
větší počet dětí, a tak j s m e používali nějaký způsob, jak tomu zabránit. Když se tato »antikoncepce« stala v poslední době tak příliš aktuální, nachází se jako možnost se značnou
»spolehlivostí« přirozená metoda zabraňování početí. To j e přijatelný způsob antikoncepce, ten n e m ů ž e být škodlivý pro ženu. Když se snad někdy nepovede, vždyť se snad nic tak
zlého nestane: narodí se člověk, a to j e vždycky událost »kosmická«, vždycky se pro n ě j
najde místečko, vždycky b u d e pro něho dosti stravy a vše potřebné J e n když budeme chtít.
Místa na zemí i ve vesmíru je dosti. Rozhodně odmítáme, aby ženy byly nuceny nebo vedeny k tomu používat různé hormonální, chemické nebo technické prostředky k zabraňování početí; ukazují se už dnes zcela nedobré, špatné a dokonce nebezpečné, a ťo ještě
nevíme, jak se projeví v budoucnosti. Kolik už věcí »věda« odvolala jako nebezpečné - nebo alespoň vadné - a nakonec matematiku vůbec nelze zavádět d o přírodních dějů (víz
biologické inženýrství už dnes viděné jako nebezpečný experiment).
Když b u d e mezi manžely opravdová láska, všechno se vyřeší, i to nadpočetné dítě, nakonec přijaté s láskou, a k tomu j e třeba vést všechny lidi.
Odmítáme i steril isaci, to je velmi hrubý zásah do přirozeného lidského života. Uvádíte také nacistické Německo, tam právě byla sterilisace zaváděna, i když byla namířena proti lidem snad zdánlivě méněcenným a nearijcům, zvýšená natalíta měla také svůj neblahý
cíl. Proto s postupem totalitních režimů ovšem také »totálně« nesouhlasíme. Pro nás je
svoboda Božích dětí ohraničená j e n o m Jeho zákony, které nám dal náš Tvůrce, abychom
ve zmatcích, které si sami způsobujeme, nakonec nezahynuli, jak se ostatně dnes jeví docela reálně: atomové nebezpečí. Věčný Původce nám dal s životem i normy pro tento život, to je těch 10 odstavců »desatera«. Právě v celosvětovém pohledu na interrupci j e už
dnes reálné nebezpečí samogenocidy (u nás více než třetina všech těhotenství končí zabitím počatého dítěte).
Takto přibližně vidí věci tak předuležité - interrupci a antikoncepci - křesťanství a církev (encyklika Humanae vitae a Familiaris
consortium).
3. Otázku práva na petici zvláště na její texl pokládám vůči zákonu i vůči jakékoli společnosti za zásadní, protože o b h a j u j e m e život, a to j e nej vyšší právo člověka. Vy říkáte, že
svou snahou omezit interrupční zákon co nejvíce o m e z u j e m e svobodné rozhodnutí žen,
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to j e prosté řečeno; jestli žena má právo počaté dítě zabít nebo si je p o n e c h a t Jak však
chcete obhájit právo a svobodu na život toho dítěte?
Požadujete, aby se počet interrupci snížil; jak toho chcete dosáhnout? T o b u d e t e m u set také ty ženy - některé, řekněme 50% - donutit, aby si ty děti nechaly, a tím omezíte jejich svobodu. Ty zbývající necháte klidně zabít. Úvaha, kdy nastává z embrya člověk, j e
zbytečná - to už jsem nahoře uvedl. Od početí je to člověk. T í m končí jakákoliv diskuse.
Málokterá vědecká otázka má takový pevný důkaz jako právě tato. Dokonce - ještě přip o m í n á m - vyšla u nás na Slovensku kniha přeložená z angličtiny popisující podrobně
početí a celý prenatální vývoj člověka, s fotografiemi.
4. Otázka laických komisi interrupčních podle zákona 68/57 Sb. Ty by měly smysl a
mohly by jej mít, kdyby byly zaměřeny na pomoc ženám, které se octnou v opravdové
tísni. Myslím také, že kdyby se těmto ženám vysvětlilo, že v případě interrupce jde o zabiti
člověka, a ukázal se jim o tom třeba ßlm, že by převážná většina si dítě
ponechala.
Říkáte: zvýšit antikoncepci. To by také byla úloha nebo měla být úloha komisí.
Ovšem, a l e j e přece každému jasné, že žádná antikoncepce není 100% spolehlivá. Ostatně,
jak dochází m n o h d y k pohlavnímu styku, který končí početím? Zůstane vám to množství
těhotenství, dělejte, co dělejte. Napadne otázka: proč.
Není to právě touha, snaha stvořitelského díla dát světu nové lidství? Kdo zahynul v
těch hekatombách nenarozených dětí? T o jsou celé národy. Interrupční komise měly zachraňovat, většinou však interrupci povolovaly. Myslím, že opravdových sociálních případů nebylo mnoho, ale m n o h e m více bylo n e b o j e apatie, nezájmu o člověka, sobeckého
postoje.
Interrupční komise by měly být nah raženy zvláštními sociálními, psychologickými a
charitativními skupinami, které budou ochotně pomáhat těmto ženám.
Opravdu nestačí jen lidství proklamovat, aleje třeba mu pomáhat, aby se projevilo. T o
je povinnost společnosti a také státních orgánů.
5. Překvapuje m ě velice, že nám katolickým křesťanům upíráte právo požadovat změnu nespravedlivých zákonů. T o není přihrávání režimu, to je naše povinnost žádat z m ě n u
nespravedlivého zákona. Neprosíme stát, žádáme a obhajujeme právo těch, kteří se hájit
n e m o h o u , nenarozené děti. Podivuji se Vašemu nespravedlivému soudu. Máte zbytečné
obavy, že by nám moc dala nějaké právo jako dar za jiný náš ústupek - tak rozumím vaší
obavě, že by se nám křesťanům dostalo »nějakého vládního daru«, spíše naopak.
Další poznámku o vojsku v N D R a o odnímání dětí z ideologických důvodů, to už vůbec nechápu. T o tedy m á m e čekat, až se u nás prosadí nový, snad Vás systém? Když čtu
tato Vaše slova, tak ve m n ě roste obava, že za tohoto nového systému by to s námi by]o
stejné jako nyní, ne-li horší. Jak tedy podle Vás, pane inženýre, by se mělo postupovat nebo by směli postupovat křesťané u nás a jinde, aby dosáhli svých práv? Práva křesťanů se
ztotožňují s obecnými lidskými právy, publikační, shromažďovací a jiné. Domnívám se, že
v demokratickém systému má právo domáhat se svých práv každá lidská skupina zákonnou cestou. I v nesvobodném vládním systému mohou být a j s o u zákony, které korespondují s lidskými právy. Je-li však zákon, u něhož se ukáže v praxi, že neodpovídá lidskosti,
tak m á m e povinnost se proti němu vyslovit Ty nenarozené děti se nijak proti naší brutalitě bránit nemohou, ale jednou i proti nám budou svědčit, že j s m e se za jejich právo na život nepostavili. Budou proti nám svědčit i budoucí pokolení, že j s m e neměli odvahu vystoupit na obranu těch, jichž práva na život jsou tak krutě pošlapána.
Opakujete: »... tedy s těmi, kdož o těchto otázkách diskusi nepřipouštějí a žádají, aby
byla absolutizována i zákonem«. Diskuse v této věci není možná, to j s e m už uvedl. Je také
uvedena existenční otázka těhotné ženy. Ano, o nich také v našich návrzích hovoříme, ale
to je přece povinnost společnosti postarat se o ty, kdo jsou v tísni, povinnost státu, který
tuto společnost zastupuje nebo občany zastupuje. Občan m u zase dává své finanční
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prostředky, aby stát své povinnosti mohl vůči potřebným plnit. N e m á právo tyto povinnosti plnit jen k určité skupině, která j e j snad vynesla k moci.
Znova opakuji: všechno lze vyřešit jen, je-li v lidském jednání zařazena především
iáska. Jenže v systému, který vládne, zařazena není, protože není ani v j e h o ideologii.
Náš pokus ukázal stav naší společnosti Vyhrnula se proti nám nejen moc, ale i naši
přátelé, a to nejen z řad chartistú, ale i jiných přátel. Nedivím se.
D e n n ě to slyšíme na všech stranách z tisku, rozhlasu a televize: gigantické zbrojeni,
terorismus a j i n é stálé a stálé násilí, na m n o h a místech je vlastně stále válka,
Nejsena žádný prorok, ale věřte, příteli, že se tento stav bude stále zhoršovat n e b o
trvat, jestliže se nezmění toto nesmyslné vraždění nevinných bytostí.
Jak se změní tento stav? Uvedl jsem už: jedině, když v lidech a mezi lidmi zavládne
iáska. Láska skutečná, to je vztah, kdy chci dobro druhého, n e j e n svoje. K takovému postoji musíme dospět, j e n v tom je záchrana Lidstva.
6, N e b u d u se blíže zmiňovat o předposledním odstavci Vašeho psaní» protože jeho
obsah j e zcela nepravdivý jak p o stránce historické, tak po stránce současnosti a morálky.
Do počtu křesíanů z a h r n u j e m e všechny naše křesťany a to byste měl vědět, že křesťané u
nás představují daleko největši společenskou skupinu a nikoliv menšinu. Právě ideologická menšina, řekněme ateistická, ovládá většinu náboženskou, křesťanskou a upírá jí
práva na svobodný projev. A mezi těmi, kdo nám tato práva upírá, jste - jsem smutný,
když to vyslovuji - i Vy, milý příteli.
Nakonec k poslednímu odstavci: Nemějte, prosím, starost o existenci ti perspektivy
katolické církve. O její existenci se stará Někdo, kdo nás všechny přesahuje, a ona vydržela
i horší doby, než jsou nynější. V této době začíná naopak rozkvět církve a křesťanství na
celém světě opravdu katolicky, tedy všeobecně, jak je pravý význam tohoto slova. Dík za
to Janu Pavlu II., jeho vitalitě, aktivitě a nesmírné obětavosti. Označujeme ho za d r u h é h o
Pavla z Tarsu, největši ho apoštola a jednoho z nejgeniálnějších mužů, jaký kdy žil,
T o snad byste měl také opravit, že se tím přece neoslabila aktivitu křesťanů »usilujících o lidská práva a lepší společenské poměry«, jak píšete.
K poslední větě Vašeho spisku: Myslím, že jsem se v předchozích odstavcích snažil
vysvětlit náš postoj k naší petici.
I když j s m e byli pro její připravování a průběh pronásledováni policejními orgány, pokládáme ji za úspěšnou, rozvířila tento bezesporu nqjpalčivější lidský problém: gigantické
zabíjení nenarozených dětí, tyto nej rozsáhlejší masové vrážely v dějinách, tuto válku proti
životu. A věřím, že m ů ž e být nebo m o h o u být překonány jen f e n o m é n e m lásky. Ta by
vyřešila všechno, co se v potu tváře pokouší neustále vysvětlovat n »řešit« rozsáhlé vědecké týmy pomocí matematicko-fyzikáních »přístupů«, které, jak stále poznávám, nemají pro život, pro opravdu normální život biologický, žádnou platnost, a pokud se jich
používá - tzv. biologické inženýrství - tak jsou jednou z nebezpečných věcí, které vážně
ohrožují život na zemi.
listopad 1986
Josef Adámek, 13mo
MICHAELA

FREIOVÁ:

Ke stanovisku

ing. Uhla k petici proti interrupcím

(16)

Nemálo souvislostí napadá ing. Uhla nad peticí několika tisíc českých občanů České
národní radě. Snad proto mu uniká, že se zčásti vyjadřuje i k věcem, které v petici nenaj d e m e (a bohužel pomíjí leccos, co tu bylo výslovně řečeno, jmenovitě požadavek uznání
výhrady svědomí pro zdravotníky). Diskutuje o antikoncepci, o níž tu není řeč, protestuje
proti k o m i s í m j i c h ž se petice nezastává, odmítá drakonické tresty, j e ž petice nenavrhuje.
(10) Vychází bez vědomí a u t o r a .PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str.12-14.
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Petici samu hodnotí jako konfesijní katolickou záležitost,, ačkoli není takto formulována,
nebyla takto přijímána ani podepisována (a patrně ani míněna). Ing. Uhl se děsí toho, že
by »tato oblast byla upravena zákonem«: ale zákonem byla přece upravena odjakživa a j e
teď zase, jenže j d e o to, jak m á ten zákon zniit, a hlavně: z čeho má vycházet
Ing. Uhl nechce polemizovat s těmi, »kdož absolutizují spornou otázku, v kterém stádiu vývoje embrya j e h o třeba považovat za lidský život, jakož í druhou spornou otázku
priority zájmů«. T o ž otázka počátku a konce lidského života m o ž n á sporná je: ale odpověď
na ni se usilovně hledá právě proto, z e j e absolutní. Jde o úctu k lidskému životu, která má
prioritu před jakýmikoli zájmy. Ing. Uhl se tu jmenovitě zmiňuje o existenčních zájmech a
o emancipaci nás, žen. Existenční zájem každé rodiny j e zásadně ohrožen, je-li postavena
před nutnost postarat se (často na dlouhá léta) o starého, n e m o c n é h o n e b o postiženého
člena. Tato péče prakticky bez výjimky dopadá na bedra nás, žen. Pramálo přispívá naší
emancipaci a seberealizaci. Ale řešit tuto těžkou, ba leckdy ubíjející situaci zabitím bezm o c n é h o příbuzného zákon nedovoluje: jde tu přece o i d s k ý ži vot. Jádrem sporu j e tedy
otázka: jsou naše nenarozené děti lidmi v tom smyslu, jako jsou jimi naši inkontínentní a
sklerotičtí příbuzní?
Československé zákonodárství dalo v roce 1957 nám, ženám, právo dát si provést potrat i z tzv. j e d n o d u c h é sociální indikace (což odporovalo mj. i stanovisku gynekologické
sekce Čs. lékařské společnosti, tedy stanovisku odborníků). Od příštího roku m á m e právo
dát si jej provést z jakýchkoli dů vodů. Ing. Uhl považuje toto právo za lidské právo nás,
žen; při této příležitostí vytýká katolíkům v Čechách, že se začali zastávat lidských práv poměrně pozdě a dříve j e potlačovali. Nevím, kteří katolíci se zastávají kterých lidských práv,
a tedy vysvětluji jen za sebe: část lidských práv uvedených ve Všeobecné deklaraci lidských práv jsou taková práva, jež filosofové už dříve označovali za práva přirozená. Tato
práva jsou charakteristická tím, že je lze definovat i negativně, tedy Formou zákazu : tato
forma zákazu byla formulována m n o h e m dříve a spoíuutvořila duchovní klima civilizace,
v níž byla později formulována příslušná práva. Jedním z kořenů naší civilizace je náboženství založené na JBibli, a máme-lí dnes např. formulováno právo na život, tedy patrně
proto, že před několika tisíci lety bylo řečeno: Nezabiješ! Takto lze vystopovat 5 některá
další práva ze Všeobecné deklarace: lak např. právo na spravedlivou mzdu se z formulací
Starého zákona přes důraz evangelií dostalo - v negativní formulaci - d o »čtvera hříchů
do nebe volnících« (obdobně ve volnější souvislostí právo na sociální zajištění). Nad právem na práci a právem na životní úroveň stojím ovšem na rozpacích: u koho j e m á m
uplatňoval a kdo j e vinen, je-li toto mé právo zkracováno? (Se způsobem, jímž tato práva
z j i š ť u j e stát, m á m e všichni své zkušenosti.)
Z denního tisku se teď dozvídám, že dnes už existuje i jakési právo dítěte narodit se jako chtěné. T o už je přímo právo na ideální životní podmínky (navíc problematicky formulované, protože s chtěnými dětmi se mnohdy zachází ještě hůř n e ž s nechtěnými): v tomto
smyslu m á přece každý z nás právo na zdraví, na štěstí, má právo být milován. Co uděláme
s těmi, kdo už nebudou nikdy plně zdraví, kdo utrpěli ztrátu a nebudou už nikdy šťastní,
atd.? Budou také mít právo být usmrcení? A bude život každého z nás napříště závislý na
lom, zda si jej přejí j e h o nejbližší příbuzní?
Naše chronicky spavé veřejné mínění procitlo s týdenním zpožděním u pořadu Studia
Jezerka, kdy se po prvé veřejnosti sdělilo, že z rozhodování o životě a smrti dítěte je napříště vyřazen nejen otec dítěte, ale i rodiče nezletilých matek. Teprve zde si mnozí uvědomili, že to oficiální ticho před odhlasováním zákona bylo vlastně nějak podezřelé a že důsledky novely potratového zákona patrně přesahují i naši dnešní, na leccos zvyklou představivost
Po 2. světové válce, jež díky nacistickým teoriím i o b l u d n é m u vybíjení milionů lidí
oslabila mravní cítění národů, j s m e svědky postupné legalizace potratářství v celé řadě tzv.
civilizovaných zemí. Současně s tímto trendem vystupuje v těchto zemích i Hnuti pro
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život. Nevím, proč se ing. Uhl obává, že by měla být na mezinárodním fóru přehodnocována Charta 77, protože se u nás spontánně vynořilo něco jako Hnuti pro život
Ing. Uhl má nám, signatářům petice proti interrupcím, za zlé, že prý' j s m e se obrátili
na stát, proti j e h o ž struktuře jsou výhrady. Mána za to, že petice byla odeslána zákonodárn é m u shromáždění. Vznikla, byla podepisována i odeslána v poměrech, d o nichž j s m e se
narodili nebo vstoupili jako malé děti, V tomto prostředí žijeme a přijímáme odpovědnost
za své bližní. Právě vědomí spoluodpovědnosti za bezprostřední i širší okolí přimělo i m n e
k tomu, že jsem k této petici připojila svůj podpis.
Michaela Freiová
Marie Kaplanova

odpovídá

ing. Petru Uhloví (17)

Milý pane Uhl,
všelijakými oklikami se mi dostal teprve nyní do rukou Váš dopis. Mrzí mě, že ač
dobře víte, že jsem byla odesilatelkou petice, neposlal jste mi h o Vy sám.
Záležitost potratů, které se v tak veliké míre praktikují na celém světě, není záležitostí
katolíků, jak na to nahlížíte Vy, a l e j e to problém humánní, všelidský. Počaté dítě je od
svého počátku plnohodnotným a celým člověkem se všemi schopnostmi, nadáním, genialitou a jedinečností. Je to však tvor nejbezbrannější, neschopný dosud obhtyovat sám sebe. Právě pro obhajobu lidských práv a svobody člověka vedeme svůj boj. M n o h o m l u v n ě
se oháníte svobodou a právem ženy. Stejně tak byste mohl obhajovat i svobodu vrahn,
který se rozhoduje projevit svou nenávist zabitím a někdy má dokonce pro tento svůj čin
ty nejvznešenější důvody. Hitler, nadchnutý myšlenkou nadčlověka a usilující o »zušlechtění rasy« také použil své svobody a lidského práva k lomu, aby nemilosrdně vyhubil
všechny, kdo této představě nevyhovovali a kdo vlastně v jeho očích ani nebyli plnohodnotnými lidmi. A tak odvolávaje se - stejně jako Vy - na prioritu zájmů, použil své svobody a svých práv k tomu, aby jednal s lidským životem podle svých představ. A lidé v koncentrácích a plynových komorách,, ač byli dospělí a inteligentní, byli stejně bezbranní 11
bezmocní. I oni byli závislí na naší pomoci. Kam bychom dospěli, kdyby všichni sdíleli
Hitlerův názor o neužitečnosti a zbytečnosti podřadné rasy? Odpusťte, ale vidím zde paralelu: Ani pro Vás tyhle bytosti nejsou lidmi. Myslím, že namísto zbytečných polemik měl
byste být ochoten poctivě si připustit otázku: »Je nenarozená bytost člověkem či ne?«
Mluvíte o raném stadiu přerušení. Domníváte se snad, že v určité fázi vývoje je do bytosti
jaksi tajemně vsunuto člověčenství? Mohl byste mi říci kdy, ve kterém měsíci? Jaká záhadná ruka udělá náhle z embrya člověka? A dokonce třeba genia? Mohl byste se, velice Vás
prosím, zamyslet nad tímto všelidským problémem?
Hluboce se m ě dotýká Váš nekritický postoj ke všemu, co nazýváte »katolické«. Píšete
doslova o »nebezpečí z touhy vnutit pomocí zákonů, státu a j e h o donucovacího aparátu
většině obyvatelstva rigidní katolické představy o životě, onu zdánlivě přísnou, ve skutečnosti často pokryteckou morálku«. Je mi líto, že o katolictví máte lak zkreslené představy.
Odvoláváte se na historii a »tisícileté potlačování církví«. Buďte, prosím, aspoň trochu
spravedlivý. Skutečně jste zapomněl nebo nevíte nic o tom, co církev v dějinách udělala
dobrého a velikého? Nevíte to nebo to nechcete vědět?
Milý pane Uhl, když už chcete být stoupencem feminismu, dovolte, abych Vám připomněla, že je to zásluha katolické církve, že dnešní žena má své místo ve společností, že
bylo zrušeno nejen její otroctví, ale otroctví vůbec, a že byla povznesena skrze Marii, matku Ježíšovu, do takové důstojnosti, o jaké se m n o h ý m nekřesťanským národům ani nesní.
A právě proto, že j d e o udržení této důstojnosti, vynakládá také církev své úsilí k t o m u ,
(10) Vychází bez vědomí a u t o r a .PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str.12-14.
203

aby si žena uvědomila své poslání a celé lidstvo aby se nenechalo svést na scestí různými
»prioritními zájmy« a nestalo se tak masovým vrahem.
Píšete také, že »katolíci vystupují teprve krátkou dobu ve prospěch lidských práv a
vJastně teprve krátkou dobu Ji dská práva jako pozitivní hodnotu uznávají«. Základní vztah
k člověku a lidským právům je obsažen už v evangeliu, které po dvě tisíciletí stojí jako
opěmý bocí, jako světlo nad časem a které vyvádí všechen lid přes mnohá nebezpečí a
úskalí. Je to právě katolická církev, která skrze své svaté a nesčetné řady mučedníků všech
dob vedla celé lidstvo k poznání pravdy, k čistotě a k naplnění poslání j m é n a člověk. Dotýkáte-li se však svou poznámkou doby poslední^ dovolte, abych Vám připomněla, že v padesátých letech za éry stalinismu to byla právě řada katolických knězi a řeholníků, kteří
mezí prvními byli vězněni a obětovali svoji svobodu i životy.
Je mi líto, že svým postojem narušujete vztahy, důvěru i spolupráci mezi všemi lidmi
dobré vůle, aí už jsou to ateisté či křesťané nebo katolíci. Vrážíte tak snad nechtěně a nevědomky klín rozporu a nesnášenlivostí tam, kde by se měla projevovat tolerance a poctivost v myšlení. Uvědomujete si, komu tím sloužíte? Věřím, že přijmete moji kritiku se
stejnou upřímností a dobrou vůlí,, s jakou byla vyslovena a zůstávám Vaše
Marie Kaplanová
Hlasováni za posvátný dar života (18)
20. října 1986 předložil ministr zdravotnictví ČSR České národní radě návrh zákona o
umělém přerušení těhotenství. Ujistil poslance, že vytvoří potřebné možnosti, aby se v široké gynekologické praxi mohla uplatnit moderní metoda provádění interrupcí - tzv. miniinterrupce. Ve zpravodajské zprávě vystoupily poslankyně E. Málková, L. Faltýnková, M,
Černá a M. Němcová. ČNR schválila návrh tohoto zákona jednomyslným hlasováním.
Zákon nabývá účinnosti dne L ledna 1987.
Stejný návrh zákona předložila 23. října ministryně zdravotnictví SSR Slovenské národní radě. Z pověření výborů SNR poslankyně K. Fabušová doporučila, aby SNR návrh
zákona schválila s úpravou. Návrh byl 23. října schválen.
Kde byli při hlasování o zákoně křesťanští poslanci a poslankyně?
Dopis knězim - poslancům (19)
Dopisem, jehož českou versí připojujeme, se tři českoslovenští občané, signatáři nesouhlasných petic Slovenské národní radě a České národní radě v souvislosti s připravovanou novelou zákona o umělém přerušení těhotenství, obrátili na dva katolické kněze poslance zákonodárných sborů.
Jelikož od odeslání uplynuly tři týdny, aniž by adresáti odpověděli nebo alespoň
potvrdili příjem, a jelikož podle zpráv v tisku má být novela v krátké době schválena, pokládají podepsaní svůj dopis napříště za otevřený.
K petici ČNR se připojilo dalších 1304 občanů, jejich podpisy byly odeslány d n e 13.
října 1986. Úhrnem tedy obě petice podepsalo 14598 československých občanů - kromě
převážné většiny katolíků bylo mezi nimi i m n o h o evangelíků a také osob bez vyznání.
Doposud jedinou odpovědí na petici České národní radě (odeslána 24. září 1986) byly
anonymní sprosté nebo výhružné telefonáty, jimiž byla po několik dní a zvláště nocí obtěžována odesilatelka petice Marie Kaplanová, matka deseti dětí.
Příloha: Dopis poslancům Vymětalovi a Žabákovi.
(18) Převzato z IOC č. 11/86, str. 10.
(19) Převzato lam též, str. 11, vychází bez vědomí autorů.
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Důstojný pán
František Vymetal
FS ČSSR - sněmovna lidu
Praha

Důstojný pán
Ján Žabák
Slovenská národní rada
Bratislava

Pater,
podle zpráv tisku se připravuje novela zákona číslo 68/1957 Sb. o umělém přerušení
těhotenství. Novela zákona m á ještě dále usnadnit umělé přerušení těhotenství a fakticky
je ponechat jen na rozhodnuti matky.
Umělé přerušeni těhotenství odporuje jak učení církve, tak základním zásadám lidské
morálky.
My níže podepsaní jsme se připojili k peticím adresovaným České resp. Slovenské národní radě, které podepsalo více než 13000 československých občanů a které vyjadřují
odmítavý postoj k existujícímu zákonu číslo 68/1957 Sb. i k připravované novele.
Nepochybujeme, že jako kněz učiníte ve své funkci poslance zákonodárného sboru
vše proti přijetí připravované novely zákona.
Rádi bychom Vaše úsilí podpořili a přivítali bychom od Vás radu, co m ů ž e m e jako řadoví občané ještě proLi přijetí zákona podniknout. Prosíme Vás proto o'brzké osobní přijetí v termínu podle Vaší volby.
Laudetur Jesus Christus!
Praha - Bratislava 28. září 1986
PhDr Václav Benda
120 00 Praha 2
Karlovo nám. 18
tel. 298676

Marie Kaplanová
160 00 Praha 6
Českomalínská 47
tel. 328315

Josef Zvěřina píše zástupcům

strany

Předsednictvu ČsL strany lidové
Poslancům Lidové strany v ČSR

JUDr Ján Čarnogurský
841 02 Bratislava
Adlerova ul. 10

lidové (20)
V Praze 1. listopadu 1986

Zprávu Lidové demokracie z 21. října 1986 o projednávání zákona ČSR o u m ě l é m přerušení těhotenství, znění původní zprávy ministra zdravotnictví ČSR J. Pro kopce a výsledné jednomyslné přijetí tohoto návrhu 20. ř(jna 1986 možno pokládal za autentické.
Obsah této zprávy je úděsný: připadá mi jako ortel smrti pro statisíce utracených životů
ročně a milionové krveprolití v budoucnosti. Na protest kardinála arcibiskupa Tomáška,
skutečného mluvčího katolické církve v této zemi, na protestní hlas kolem osmi tisíc podepsaných občanů ČSR nebyl vzat zřetel: vládě a Č N R nestojí za zmínku, jako bychom
nebyíi plnoprávnými občany této země.
Další smutná skutečnost je, že se mezi poslanci lidové strany nenašla žena nebo muž,
křesťanska nebo křesťan, který by se odvážil hlasovat proti. Svého mandátu užili proti
mravnímu cítění křesťanskému i proti etickým zásadám mnohých nekřesťanů. Jsou spoluvinnými na všech umělých potratech a jejich důsledcích. Pokud jsou katolíky, měli by vědět, že katolická církev potratové praktiky od počátku odsuzuje, že nový církevní zákoník
vyslovuje trest vyloučení z církve těch katolíků, kteří potrat uskutečňují (kánon 1398), a
nynější papež neopomine příležitost, aby toto maření lidského života zatratil. Poslanci
(10) Vychází bez vědomí autora. Převzato zInfoch9(1986),č.14,str. 12-14.
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ČSL se zpronevěřili důveře, kterou jím snad ještě katolíci věnovali, takže se klade otázka
dalšího členství v této straně.
*

*

*

Uveřejněné znění zprávy ministra zdravotnictví pokládá umělé přerušení těhotenství
za vrchol rozvoje socialistické společnosti. Zdá se však opak pravdou: j e to nejhlubší úpadek, Co bylo dříve pokoutní hanebností a trestný čin, je nyní vrcholnou možností lidskou? Je »úkolem a cílem zdravotnické, sociální, hospodářské a kulturní politiky«, jak pokračuje novinářský styl, zabíjení lidských zárodků? »Možnosti lékařské vědy a naše zdravotnická praxe« (tamže) mají sloužit mravní a fyzické likvidaci národa? Zdravý lidský rozum a křesťanské svědomí se bouří a právem takové fráze odsuzuje.
»Dosažený stupen vývoje naší společnosti poskytuje ženě dostatek předpokladů a záruk pro to, aby ženy mohly svobodně ... rozhodovat, zda chtějí své těhotenství zachovat či
nikoliv« (tamže). Ale tu přece nejde o těhotenství ženy. Tu jde o život druhého člověka!
Zákon poskytuje možnost a dokonce záruky tento život svobodně vraždit O tom malém
človíčkovi ani sffovo, Jako by šlo o odstranění nádoru nebo vytržení zubu.
Ani slovo o tom, kdo má spoluúčast na (nežádoucím) těhotenství ženy. Ani süovo o
tom J a k o u má odpovědnost a vinu muži Zase na svou »svobodu« doplácí n a tomto stupni
vývoje socialistické společnosti j e n a jen žena.
Ani slovo o tom,, jaké důsledky a následky má tato »široká gynekologická odborná praxe« (tamže) pro ženu a její zdraví, pro manželství, pro rodičovství, pro celý mravní život
našeho národa. Tyto »záruky« odstraňují prakticky všechny zábrany a etické imperativy mluví se podbízivě j e n o m o »samostatném projevování vůle ženy« (tamže).,
•k * Ht
V rozporu s těmito chvalořečmi nad hrobem národa se ozvala jediná vážná a rozumná
slova (stále podle LD) poslankyně E. Bálkové. Nevím, za jakou stranu j e v ČNR, stačí, že
mluví za rozum a mravnost: »Každé takové přerušení těhotenství j e nežádoucí, j e zásahem do organismu ženy. Snahou naší socialistické společnosti musí proto být předcházet
těmto jevům a vést zejména mladou generaci k plánovanému a odpovědnému rodičovství.« Takové přerušení, tedy i miniinterrupce, kterou velebí citovaná zpráva ministra zdravotnictví jako »metodu (která) výrazně zvyšuje stupeň ochrany zdraví žen « J e zásahem do organismu ženy nežádoucím, tedy nezdravým a neblahým. Tato konstatace je
porážkou celé rétoriky průvodní zprávy pana ministra zdravotnictví. Kladně je třeba hodnotit ve zpravodřyské zprávě poslankyně E. Málkové a též poslankyně M. Němcové, že
upozorňují na potřebu prohloubení výchovy k plánovanému rodičovství a odpovědnosti
vůči interrupčním vymoženostem a »přínosům nové úpravy« (posl. L. Faltýnková).
*

*

*

Hodnotíme-li morálně umělé přerušení těhotenství zde uváděné (i miniin terra pcí J a k
se se strojenou nevinností říká), je to zlo, proto není zásadně dovoleno. Všechny omluvy a
výmluvy musí ustoupit j i n é m u »stupni vývoje« a jinému řešení. N e m o h o u obstát protidůvody osobní, tím m é n ě společenské. Zbavit se osobních nesnází za cenu vraždy ubíjí m o rálku, otcovskou odpovědnost,, mateřský cit a lidskou důstojnost Důsledky tohoto »dobrodiní« jsou už patrny - n budou katastrofální. Společenské důvody jsou ještě pochybnější: přelidnění u nás rozhodně nehrozí, není proto třeba vylidnění. »Nežádoucí dítě«, tj.
dítě zbavené naděje na rodičovskou lásku a rodinné prostředí, má být předmětem starostí
společnosti, nikoliv odstraněno zabitím. Všechna věda je povolána, k tomu, aby hledala
prostředky života - ne smrti.
*
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*

*

Proto j m é n e m lidství a křesťanského svědomí jsou voláni k odpovědnosti všichni lidé,
všichni, kdo se podílejí na tomto zákonu, především poslanci lidové strany, jsou-li v ní ještě křesťané. Provinili jste se proti naší víře a proti národu. Nyní aspoň napněte všechny
síly, abyste svůj hřích částečně napravili! Podnikněte vše, co j e ve vašich silách, aby »dobrodiní« tohoto zákona nebylo používáno. V podstatě to, co řekla E. Hálková. Konkrétně
by to asi znamenalo toto:
1. Usilujte všemi prostředk> o všeobecnou úroveň mravní celého národa.
2. Věnujte pozornost správné výchově sexuální, předmanželské, výchově mladých k
otcovství a mateřství.
3. Mluvte pravdu o potratech a postarejte se o to, aby jejich hrůzná nelidskost nebyla
zatajována.
4. Využívejte všech možností k vážnému uksutečňování »plánovaného rodičovství«.
5. Nechť se společnost u j m e »nažádoucich dětí«. Na t o m t o poli prokázaly lidstvu nezměrné služby katolické řády. D n e s j e t o h o světlým důkazem.Matka Tereza a její Sestry
lásky. U nás byla řádům činnost »pozastavena« a omezena. Místo lidské lásky nastoupila
interrupční technika.
6. Využívejte všech možností (televize, rozhlas, tisk, přednášky atd.), aby rostla »kultura srdce a civilizace lásky«.
Jsem přesvědčen, že tato slova jsou zcela lidská, tak aby s nimi mohl souhlasit každý
čestný a rozumný člověk, bez rozdílu stranické příslušnosti nebo vyznání. Samozřejmě, Že
my katolíci m u s í m e usilovně rozvíjet nejen tyto možnosti, ale své vlastní duchovní prostředky pro čistý a krásný život mládeže, aby vyústil do šťastného života v rodinách.
Dr. Josel Zvěřina, Praha 5
Pravoúhlá 45
Povol Čarnogurský

píše spišskému

P. Čarnogurský
Szántova 41; 841 03 Bratislava

kapitulnímu

vikáři

(21)

Malá Franková, 10. októbra 1986
Najdóst. O. Štefan Garni
kapitulný vikář, Spišská kapitula

Najdostojnejší Otec vikář,
verím, že podia obsahu tohto mójho listu uznáte mi právo, ba i povinnost obrátit sa na
Vás ako tak významného a osvědčeného člena Zboru ordinárov. Ide o zásah do nqjpodstaLnejšej zložky ludského života, pre ktorý sa Cirkev ako najvyššia Božská uslanovjzcň exponuje na j e h o záchranu a udržanie.
Včerajšia bratislavská Pravda zo dňa 9. októbra t. r. uveřejnila pod titutom Zasaclal yýbor SNR tuto správu:
»Ústavnoprávny výbor SNR pod vedením s voj ho předsedu A. Bajcuru prorokoval na
včerajšej schödzi v Bratislavě vládny návrh zákona SNR o urnelom přerušení ťarchavosti.
Vyslovil sühlas s vládnym návrhom zákona a odporučil j e h o schváíenie Slovenskej národnej rade.«
Táto úradná správa j e jednoznačným potvrdením toho, že uzákonenie umělého prerušenia ťarchavosti bude v tomto zmysle uksutočnené, že právo rozhodovať o tomto
přerušení přejde odteraz výlučné na samu ťarchavú ženu. Lekári b u d u povinní previesť zákrok aj bez doterajšieho spósobu, že zákrok povolili len so súhlasom tzv. interrupčnej
komísie, čo tiež odporovalo duchu Církvi.
(10) Vychází bez vědomí autora. PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str. 12-14.
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Touto skutočnosfou došlo zo strany státu ku nezohladneniu všetkého úsilia rozvinutého v katoličkám živote na Slovensku tak, ako aj v ostatných častiach ČSSR, aby sa zabránilo t o m u t o nefudskému a z hTadiska cirkevného učenla nedovoleného činu, priečacieho
sa i samému najzákladnejšiemu pojatiu íudskosti, ako sa vyjádřil právě v našich dnoch
HJava Cirkvi pápež Ján Pavol II. počas svojej návštěvy města Lyonu vo Francúzsku.
Nevzal sa ohlad na stanovisko naj vyšší eho predstavitefa Církvi v státe kardinála Dr.
Františka Tomáška, pražského arcibiskupa, podané vládnym činitelom v marci t. r., ako
ani na niekofkotisícový písomný protest mladých íudi zo Slovenska, poslaný předsedovi
vlády SSR dr. Petrovi ColotkovL
Ale daleko tragickejšíe od všetkého vyššie uvedeného j e to, čo sa ku t o m u t o viaže právě na Slovensku ku katolíckej Církví:
Ku uzákoněn i u takto pojatej interrupcii dojde za účasti a tým a j súhiasom katolického
kňaza Jána Žabáka, ktorý j e členom Slovenskej národnej rady nie za svoju osobu, ale k
tomu ešte za Cirkvou zakázanú kňazskú organizáciu Pacem in t erris, ktorej j e před se dorn
za slovensku čast, tú, ktorej jednoznačným zastáncom j e biskup Msgr. Jozef Feranec.
Ak by niekto snáďsofistícky dóvodil, že kňaz Ján Žabák, duchovný správca najvačšej
bratislavskej farnosti, sa zasadnutía SNR, ktorého plénum najbližšíe odhlasuje návrh o
přerušení (interrupcii) íarchavosti, toho pléna nezúčastní, připadne n e b u d e za návrh hlasovat, bude to len znak duchovnej ubohosti a neznalosti právneho stavu. SNR, ako orgán
ateistického režimu, je celou svojou podstatou proticirkevne zameranou ustanovizňou.
Tu by bolo jediné východisko pře tých v Církvi, ktorí takúto situáciu umožnili: Aby
kňaz Ján Žabák sa osvědčil verejne proti návrhu už výborom přijatému. A v případe, ak
návrh bude v pléne odhlasovaný, vzdal sa členstva Slovenskej národnej rady.
Prosím Vás, Otec Vikář, urobte podia Vášho uváženia potřebné kroky najma v spolupráci s O, bískupom dr. Júliusom Gábrišom, Žabákovým ordinärem.
V á m

oddaný

Josef Zvěřina píše Františku

Pavol Čarnogurský
Vymetá!ovi (22)

K projevu předsedy federálního výboru SKD Pacem in terris prof. T h D r Františka Vymětala na schůzi tohoto výboru v Brně 12, listopadu 1986 - podle zprávy Lidově demokracie z 13. íistopadu 1986.
. .
V Praze 19. listopadu 1986
opCClílDllJSj

Váš shora citovaný projev je otištěn pod novinovým titulem Odpovědný postoj k roz~
levětu vlasti. Je sice nesen v rámci PiT, tj. v rámci oficiální inscenace, politického vyjadřování vládních stereotypů, takže by jej bylo možno přijmout jako součást státní propagandy. Ale sám titul a fakt, že mluvil v osobě předsedy spolku (k n ě m u ž možno, ba n u t n o mít
z hlediska církveního výhrady) také kněz - a to ke kněžím - všechny tyto zřetele staví Váš
projev do jiného světla a podrobují jej jiným kritériím.
Nám kněžím zfyisté přísluší odpovědnost především za mravní rozkvět národa. T o
požaduje na nás kněžích víc než protest proti jaderným pokusům, hvězdným válkám atd.
Bylo by třeba vznést protest proti válkám všeho druhu a zjakéhokoliv motivu - v souhlase
s katolickou morálkou, ve j m é n u úcty k životu a k Božírou přikázáni »Nezabiješ«.
Kněžské svědomí však musí být citlivé ještě k jiným jevům mravního ohrožení národa. Jsou to jevy, které odsuzuje i státní zákon jako narkomanie, alkoholismus, vandalství,
násilnictví a všechny druhy zločinnosti.
Jsou tu však další vážné negativní jevy mravního života, které státní zákon nejen toleruje, ale umožňuje. Jsou to rozluky manželství a v poslední době úprava zákona o umělém
(10) Vychází bez vědomí autora. PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str. 12-14.
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přerušení těho tenství . Podle křesťanské morálky j e to zabiti. Ale tomu předchází a p o t o m
následuje m n o h o jiných otázek, které rovněž spadají do oblasti mravního života. Proti
úpravě zákona se ozval Otec kardinál Tomášek, tisíce věřících, ale PiT (a též Lidová strana) vydatně mlčely. Jedinou jejich omluvou je, že svým postojem neznamenají nic.
Jaderné zbrojení a hvězdné války nás přímo neohrožují ani fyzicky, ani morálně, vždyť
celý svět - a my s ním - pracuje proti atomové smrti. Ale zde chirurgické nástroje ničí ročn ě statisíce životů. V žádné bitvě minulé války nekrvácel náš národ i jiné tak jako v t o m t o
lavinovém zabíjení.
S úzkostí musí kněžské svědomí myslit na příčiny potratů, na odpovědnost i mužskéh o partnera, prostředí a společnosti. Vrahové zajatců a vězňů v koncentračních táborech
byli a jsou trestáni; podle úpravy potratárského zákona m ů ž e být lékař zákonem nucen
zabíjet. Nemá-li být frází »úsilí o blaho našeho lidu a rozkvět socialistické vlasti«, m u s í m e
především my kněží myslit na Ježíšovu lásku k tomu malému tvorečku, k dětem; m u s í m e
m y vynaložit všechno úsilí o krásné známosti a dobrá, pevná manželství.
Takové a podobné otázky si federální shromáždění, zdá se, vůbec nepřipustilo. Jestliže nás kněze bolestně dělí otázka církevní poslušnosti v otázce členství v PiT, tato
mravní necitlivost nás od PiT oddaluje ještě hlouběji.
Spectabilis, jisté děkanem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty naší církve. Prosím
Vás bratrsky, neopouštějte naše společné kněžství v tak vážných úkolech ze strachu či politické hry. Jste generálním vikářem olomoucké arcidiecéze a předsedou tohoto pochybného, ale přece jen kněžského sdružení některých kněží; připusťte si jinou než stálili odpovědnost - odpovědnost za víru a mravní postoj katolické církve. T o ostatně nemůže být
nikterak protistátní činnost, vždyť i místopředseda vlády ČSSR M. Lúčan chválí - ovšem
hodně neprávem - že se PiT »vždy odpovědně vyjadřovalo ke skutečnostem, které jsou
předmětem bytostného zájmu lidí«.
Vzhledem k tomu, že Váš projev byl uveřejněn, prosím, Spectabilis, abyste také lento
dopis pokládal za veřejný.
Josef Zvěřina, Praha 5
Pravoúhlá 45
JOSEF

ZVĚŘINA:

Úcta k životu

Ing. Pelru Uhloví

(23)
V Praze, prosinec 1986

Milý příteli,
poslal mi jeden m ů j známý Vaše stanovisko k potratům a otázkám kolem toho, abych
napsal stanovisko své. Nerad vyjadřuji stanoviska svá na přání druhých, a tak jsem věc odložil ad acta. Ale zvědavost mi nedala a sáhl jsem po Vašem textu. Velmi jsem se podivil,
ze j e tam asi právě tolik m o m e n t ů souhlasných jako nesouhlasných s mými.
Pěkně říkáte, že k věcné diskusi je třeba vytvořit atmosféru. S radostí se tedy chápu
příležitosti a chtěl bych si s Vámi pohovořit, a to »aby se to dalo poslouchat«, jak jste
mi jednou řekl, pamatujete? Oba j s m e prošli státním nápravým zřízením, kde se mluví
zvláštním jazykem. D o u f á m , že se jím dorozumíme lépe, než kdybych psal nějaký traktát.
Bude-li se někdo horšit, ať to nečte.
A b u d e toho asi hodně.
~k * *
Souhlasím s Vámi a jistě se všemi odpovědnými lidmi, že »umělých přerušení těhotenství j e v této zemi příliš mnoho«. Souhlasím s Vámi, že je třeba »řešení sociálních problémů ženy (v nejširším smyslu slova, včetně výchovy a dalších morálních stimulů)«. To,
(10) Vychází bez vědomí autora. Převzato zInfoch9(1986),č.14,str. 12-14.
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co kladete do závorky, kladu já na první místo a nepo dřizuji to j e n »sociálním p r o b l é m ů m
ženy«; ono j d e totiž o m n o h e m víc.
A k e když už jste začal ženou, souhlasím zase s Vámi, že je třeba ji nazírat »v celém
lidském kontextu«. Ankety - ovšem v cizině - skutečně ukázaly, že j e p o m ě r n ě malé procento žen, které sí »o své vůlí a ve j m é n u svobody« (ministr zdravotnictví J. Prokopec ve
zdůvodnění zákona o umělém přerušení těhotenství 20. října 1986) interrupci přejL
Ano, neznám ženu - a vy asi též a nikdo - která by měla jako svůj životní ideál interrupci, že by chtěla těhotenství pro umělé přerušení jako »dosažený stupeň vývoje naší
společnosti« (týž). Spíš j e pravda, že »každé takové přerušení těhotenství j e nežádoucí, je
zásahem do organismu ženy«, jak řekla poslankyně E, Hálková při diskusi o témž zákonu
(20. října 1986).
Před potratem tu hrají velkou úlohu vnitřní poměr matky k dítěti, její vlastní etika a
svědomí; pak jsou tu vnější vlivy: byt, finance, rodina, okolí - a především partner. Po
u m ě l é m přerušení těhotenství následují pro ženu další těžkosti nejen tělesné, ale i psychické, Proto se ustavil v Ženevě institut, který studuje psychologii žen p o tomto zákroku.
Bude též u nás něco podobného?
Je třeba skutečně pochopit ženu v »celém lidském kontextu«, nejen v rámci potratu a
zákona. Jistě je tu ještě velký počet dalších zřetelů. C o však bylo zcela pominuto v zákoně,
v diskusi i ve Vašich úvahách, byf ten druhý člen, druhá osoba dramatu - dítě.
•k * *
Ano, já mluvím o dítěti. Vypadá to tak, že dítě j e předmět, kterým m o ž n o nakládat
zcela libovolně od začáLku. Tu ještě nemyslím na dítě nenarozené, ale právě i narozené.
Interrupční »široká gynekologická odborná praxe« (J. Prokopec) určitě nezvýší úctu k
dítětí, nezvýší etiku otcovství a mateřství. 1 narozené dítě ponese stín problematického postoje k dítěti, k lidskému životu vůbec: bude něco jako zachráněny ztroskotanec, někdo,
kdo unikl vražednému noži.
Ovšem při umělém přerušení těhotenství jde o dítě nenarozené. Právem odmítáte podat argumenty pro rozhodnutí, »v kterém stadiu vývoje embrya j e ho třeba považvat za
lidský život«, protože je asi nikdy n e b u d e m e mít, neboť jste u ž samu otázku položil špatně. Od prvního spojení lidské spermie s lidským vajíčkem tvoří živý lidský zárodek, žádný
jinýí Není to prvek, není to améba; narození dítěte není přece »stvoření z ničeho«, kvantitativní skok. »Specifická existence druhová a specifická existence individuální j e předmětem přírodních věd; genetická a osobnostní identita je předmětem filozofického a teologického poznání« (24). Může-li být debata k druhé otázce, první je dostatečně jasně zodpověděna. »Je stále jasnější, že nezávisle na úvahách o vývoji embrya zasluhuje zárodek
od samého počátku úctu a spadá pod zákaz zabíjení« (25). Řeknu Vám k tomu něco prostšího. U nás na Moravě, kdo zabil ptáčka, byl pokládán za ničemu; ale kdo ničil vajíčka a
hnízda, byl považován za zvrhlíka. Pozoruhodný mravní cit, že?
Vyskytuje se nový druh člověka: »nežádoucí dítě«, plod nežádoucího těhotenství. Jeho existence je »být-k-zabití«. Ale brzy bude - není-li už - »nežádoucí člověk« také člověk
starý; stihne jej stejný ortel? Ostatně, Vy i j á j s m e také nežádoucí (já byl mnohokrát ujišťován,
že jsem »nežádoucí živel«), nuže, bude také nejpokrokovějším řešením naše likvidace? Proč
ne? To, že jsme staří, je kontraindikováno tím, že jsme se provinili víc než nenarození.
*

*

*

(24) Pil. S C H M I T Z , Neue Akzente der Abtreibungdebatte, ve »Stimmen der Zeit« 1986, č.
str. 797, Tato a všechny další poznámky od J„ Z.
(25) Tamtéž, str, 798.
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12,

V zákoně o u m ě l é m přerušení těhotenství, v debatách kolem n ě h o i ve Vašem dopise
se nevyskytuje třetí činitel - muž! N a n ě m se interrupce neprovádí, což j e škoda: určitě by
bylo interrupcí m é n ě . Je to on, kdo si většinou interrupci přeje, částečně proto, aby n e m u sit platit alimenty (26).
Potratová praxe m á ještě další mravní účinky na muže. »Význam otcovství je spíš kulturní než biologický«, píše holandský neurolog AI. van der D o e s de Willebois (27). V mladé generaci smysl pro otcovství velice upadl: citovaný autor vydal knihu La Societ é sam
Pere (Paris 1985) a p o d o b n ý m i problémy se zabývají američtí autoři A. B. Shostak-G. M a c
Laouth: Man and Abortion (New York 1984). Takové studie by byly velice p o t ř e b n é i u
nás, aby se počet potratů snížil. Zatím však zákon 66/86 nic takového nečiní, Propaganda
kolem něj dílo zkázy dovršuje.
*

*

*

K o n e č n ě je tu čtvrtý účastník - lékař, který potrat provádí. Myslím, že Hippokratův
slib zavauje všechny lékaře. R o z h o d n ě jsou však lékaři, jimž umělý potrat zakazuje jejich
svědomí. Proti nim m ů ž e být vznesen křik farizeů a zákoníků: »My m á m e zákon a podle
toho zákona musí zemřít« (,Jan 19, 7). Petře Uhle, také jste si tohoto aspektu v ů b e c nevšiml. T o n e b u d e znásilňování svědomí? Snad jste četl knihu Sinclaira Lewise o psychologii řezníka, který na chicagských jatkách musel d e n n ě podřezávat stovky telat. T o byla telata, to bylo j e h o s v o b o d n é zaměstnání, které mohl opustit. Ale t u j e mařen lidský život a
k tomu j e lékař zákonem nucen!
C o ž m ě přivádí k tématu interrupce samé. Početí i přerušení těhotenství nejsou jen
úkony fyziologické, ale i mravní. Vůbec nejde o otázku »raného těhotenství«, jak říkáte,
ani o otázku, »v kterém stadiu vývoje embrya j e ho třeba považovat za lidský život«, jak
jste dovodil. T u nejde ani o léčebný zákrok na n e m o c n é m těle, jako j e odstranění nádoru
nebo vytažení zubu. T o snad uznáte. Naopak, jde o neblahý zásah do života ženy a maření
lidského života v kterékoli fázi. Z tohoto hlediska je kalendářní určování nepodstatné,
(Ale řeknu Vám něco jiného.. Viděl jsem film o třech způsobech potratů. Bylo to úděsné! Víte, po náletu na Prahu na Květnou neděli 1945 j s e m šel v klerice, abych se dostal d o
uzavřených zasažených prostorů v Libni. Sbíral jsem s opilými verkšucáky kusy lidských
těl. Ale to pro m n e nebylo tak hrůzné J a k o když jsem viděl, jak se o d b o r n ě trhá úd po údu
lidského tělíčka, jak se mačká hlavička; jak vývěva vyplivne změť, v níž, už jsou v 6.-8. týdnu patrny zárodky budoucích orgánů; když jsem viděl mísy, kde loto roztrhané lidství čekalo na hození do kotle, aby přispělo k znečištění prostředí. T e n odborník se hrabal v mateřské děloze jako já pod kotlem, když j s e m jako topič vyhrabával popel. Promiňte, byl
bych mu urazil ruku, kdyby ...
T u mi vyvstala další asociace, ne u ž tak děsná. Na táboře L na Jáchymovsku j s m e měli
jedinou ochranu proti a t o m o v é m u záření sprchu. T o víte, chlapi se tam v žertu plácali po
zádech. Tak j e d e n takový chlap m ě s chutí plácl a j á m u to s chutí oplatil: » M á š ránu j a k o
povozník! T o jsi farář?« N u , povozníkem jsem nebyl, ale těma rukama prošlo d e n n ě 40-60
tun »ruděnky«, kterou odvážely »věrtušky« do neznámých krajů. Tak bych byl Lé rány
ochoten použít proti té zlé, ničící ruce. Ale jsem »farář«, tak j s e m ji použil k j i n é m u účelu,
jak j e patrno z tohoto listu.
V tom tábore j s m e měli také vynikajícího kasaře, skutečného odborníka na »udělání
kačeny«. Jenže v té pokladně bylo něco důležitějšího: peníze. T e ď slyším vychvalování
(26) Kardinál J. HÖFFNER na tiskové konferenci při 89. sjezdu německých katolíků 14. září
3986. Zveřejněno v německém vydání »L'Osservatore Romano«, č. 40.
(27) V »Internationale katholische Zeitschrift« 1986, č. 6, sir. 491.
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řemeslné dokonalosti při vykrádání lidských »pokladen« a o t o m podstatném ani muk, jako by tam nebylo
Řeknete: to jsou subjektivní motivy. Ale nejsou někdy les raisons du coeur mocnější
než argumenty a zvláště proti polopravdám, které se m o h o u stát celou lží, jak říkával Jan
Patočka? »Svět bude souzen dětmi,« říká G. Bemanos. Tím přecházím k aspektu právnímu.
*

*

*

Zákon CNR z 20. října 1986 (66/86 Sb.) o umělém přerušení těhotenství n e m o h u náležitě zatratit, abych nebyl odsouzen jako Sokrates z neúcty k b o h ů m a zákonům. Ostatně
ani Vy o něm nejednáte, ba soudíte, že »tato oblast nemá být upravena žádným zákonem«, a nechcete, aby »zákon svazoval ženu jakýmkoli způsobem při jejím případném
rozhodování o interrupcí v raném stadiu těhotenství«. Zdá se mi, že sí protiřečíte: vylučujete každý zákon v této oblasti, ale současně asi byste uznal zákon, který by zakazoval
interrupcí v pokročilém stadiu těhotenství? Takže doslova vzato, zase by nás dělil kalendář. Připustíme*]) však mravní aspekt, jak jsem jej shora uvedl, j e tu na místě i aspekt
právní. M n o h o dobrých zákonů »svazuje«, snít o nezávazných zákonech j e naivní iluze.
Podle § 1 »zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro
jeho provádění«. Pokud této složité stylizací rozumím, jde o úpravu předchozích potratových ustanovení, o ochranu a zdraví ženy - asi j e n těhotné - a v zájmu rodičovství, které
má být plánované a odpovědné.
Souhlasím s Vámi, že »interrupční komise« neměly valného významu. Ale otázka je,
zda tento zákon přinese větší dobro než ochranu těhotné ženy proti pokoutnímu přerušení těhotenství a zda splní účel; zájem plánovaného a odpovědného rodičovství. T u
vyslovují zásadní pochybnosti; obávám se, že potratový zákon k snížení potratovostí, kterou pokládáte za vysokou u nás (a která dělá starosti např. i sovětskému ministru zdravotnictví Višněvskému), nepřispěje. Zákon J e h o interpretace, hájení a propaganda sehrají tu
velkou roli. Odstraňuje i ty zbytky mravních zábran, které dosud jsou.
Ceká se, že dík tomuto zákonu vzroste v příštích dvou letech počet interrupcí o 300%.
Poklesne-li potom,. nevím. Rozhodně v zemích, kde již interrupce zavedena byla, klesající
trend se výrazně nejeví. Např. NSR nevykazuje od novelizace zákona v roce 1976 změnu,
výše trvá: roku 1983 bylo hlášeno 83 538 potratů; ty, které byly provedeny pod »Notlageíndlkation«, se odhadují na 115000 (28).
U nás si n e m ů ž e m e dělat veliké naděje na odpovědné rodičovství. Náměstek ministra
práce a sociálních věcí ČSSR a Uyemník Vládní populační komise V. Minařík konstatuje,
že klesá počet uzavíraných sňatků: roku 1985 jich bylo asi 120000, rozluk 38000 (Lidová
demokracie 3. prosince 1986),
Vítáte novou úpravu zákona jako pokrok v oblasti lidských práv (trochu v rozporu s
tím, že nesouhlasíte s žádným zákonem v otázce interrupce). Ale ten počatý lidský život
nemá žádné lidské právo? Vždyť i náš zákon dědický a bytový počítá s nenarozeným dítětem
jako s právním subjektem! Právo na dědictví a byt jsou lidská práva, právo na život ne?
M á m e tedy podivný zákon. Ale jsou tu daleko důležitější otázky než tyto.
*

*

*

Vy, Petře Uhle, mluvíte o mravních stimulech. Podobně praví § 2 citovaného zákona:
»Nežádoucímu těhotenství se předchází především výchovou k plánovanému a odpovědnému rodičovství v rodině, ve škole a zdravotních zařízeních, výchovným působením v
(28) PH. SCHMITZ, cit. člstr.
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oblasti sociální a kulturní a využíváním prostředků k zabránění těhotenství.« Všiml j s e m
si, že Vy tyto prostředky kladete na první místo. Volím raději postup zákona a ptám se, oč
se opírají výchova a v ý c h o v n é p ů s o b e n í , které mají především (!) předcházet nežádoucím u těhotenství? Jaké j s o u mravní principy, kritéria a obsah mravních stimulů?
Myslím, že to j s o u nyní, když už ten zákon m á m e , otázky nejdůležitější, které skutečn ě stojí za vážnou diskusi a mají vést k u s k u t e č n ě n í v ý c h o v n é h o p ů s o b e n í a o d p o v ě d n é h o
rodičovství.
Vy, P e t ř e U h l e J s t e tvrdě postal n a h a n b u »katolické představy o životě«. Rád bych věděl, co o nich - m i m o o b ě h a n é stereotypy - opravdu solidního víte. Ale o t o m později.
Nyní se dychtivě p t á m , j a k é jsou d u c h o v n í fondy, jaké zázemí pro »spornou otázku priority zájmů«, jak s á m píšete? Zdá se mi, že j e tu strašné v a k u u m , že vyrůsUyi generace bez
morálky, v silně rozšířené »moral insanity« (snad jste to také poznal i Vy v nápravně výchovných zařízeních). T o j e zcela nedostačující k » o d p o v ě d n é m u rodičovství«, k duševním u a d u c h o v n í m u otcovství a mateřství.
Otázka morálky byla položena v celé šíři na rozhovorech mezi marxisty a křesťany v
Budapešti v říjnu 1986. Marxisté t a m vyslovili názor, že mravní h o d n o t y musí zdůvodnil
filozofie. Ale která? T u odpověď uvázla (29). Myslím, že j e opravdu těžká. Když uvážíme
z n á m é (?) heslo V. T. Lenina, ž e morálku diktuje zájem třídního boje a jakékoliv prostředky t o h o t o boje jsou dovoleny, j s m e s m o r á l k o u v koncích, j a k byl i Martin Luter King (v
českém překladu životopisu, p s a n é h o j e h o manželkou, byla tato kapitola vynechána).
Zdá se m i , že to dobré, které se v oblasti mravní myslí a u s k u t e č ň u j e , j e j e n větší n e b o
m e n š í o d m o c n i n a té morálky, která po staletí utvářela mravní profil člověka. T í m chci říci,
že existuje i m i m o křesťanství a katolictví bohatá škála skutečných mravních h o d n o t . Velké etické postavy stojí opravdu na základě inspirovaném n á b o ž e n s k o u vírou: Ind G á n d h í
a N é h r u , Žid ( n e b o žid) H. Bergson a Martin Buber, protestant D a g IlanimarsKtöld a D.
Bonhoeffer, papež (excusez, s. v. p.) Jan XXIII. a j e h o nástupci ...
Myslím, že právě tu b u d o u také ona styčná »hlediska, která nás spojují«, jak nadšené
říkáte, s Vámi, s C h a r t o u 77, s chartisty různých názorů a se všemi lidmi d o b r é vůle i kritické mysli. Byl bych opravdu dych ti v znát Vaše argumenty.
*

*

*

Z a t í m j s e m byl velice zklamán. Nepsal bych o t o m , ale Vaše názory mtyí určitou publicitu, a tak v zájmu p o r o z u m ě n í se některých stručně dotknu. Dotknu-li se také Vás, přij m ě t e to j a k o čistý zásah v š e r m u : touché.
Milý Petre Uhle, uhl jste z cesty pravdy: neexistuje »vatikánská morálka«, ale křesťanská resp. katolická. Je to morálka úcty k životu a j e stará j a k o křesťanství s a m o . O m á m e n p r o p a g a n d o u si asi Vatikán představujete j a k o sbor žlučovitých starců v čele se zavilým papežem, který v n u c u j e »hierarchický, a tím n u t n ě d o značné míry nedemokratický
pohled n a svět« se »zdánlivě přísnou, ve skutečnosti často pokryteckou morálkou«. T a t o
Vaše líbezná rčení prozrazují, že j s t e pilně vstřebával naše »ptydepe« (ale s k u t e č n ě naše?).
Jak se tu mýlíte, u k a z u j e n á z o r n ě Vaše z á p o r n é gesto: »Obtížná by o v š e m byla diskuse s těmi, k d o ž v souladu s V a t i k á n e m zásadně odmítají s interrupcemi i antikoncepci.«
T e n úhlavní představitel Vatikán však řekl - a to n a horké p ů d ě v Singapore - doslova
toto: »Je plným právem manželských párů rozhodovat se svobodně, společně a vědomě, v
s o u h l a s e s objektivními m r a v n í m i zásadami v otázce narození dětí a rozměrů jejich rodiny.« Singapurská vláda totiž - v n e s o u h l a s e s Vatikánem - o m e z u j e p o r o d n o s t ; v poslední d o b ě dovoluje víc dětí j e n intelektuálkám. Alceste Santini vtipně p o z n a m e n á v á , že
(29) Tak v »Etudes« 1986, č. XII, str. 675-681.
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netřeba být papežem, aby m ě l člověk pochybnosti o takové moudrosti (30). N a problém e c h předkládaných »Vatikánem« pracuje vždy mezinárodní štáb odborníků, Papežská
akademie věd, v níž jsou mnozí laureáty Nobelovy ceny, a jiné speciální instituce.
T a k se studují i problémy a prostředky antikoncepce. T o t o faux pas vám nezazMvám,
protože j e d n o m u n a š e m u velkému gynekologovi a veřejnému obhájci interrupce í jejího
zákona to z n á m o není, ba unikla m u i odborná práce M U D r Květoslava Šipra Přirozené
plánování rodičovství. Ale zná ji řidič autobusu z Moravy (31).
Dále se mýlíte, Petře Uhle, že antikoncepce, a právě j e n antikoncepce J e ten zázračný
prostředek proti vysokému počtu potratů. Abych nemluvil »vatikánsky«, ř e k n u slovo
Gándhího. J e to zdrženlivost, j e to zase i zde m o m e n t citově-mravní, úcta a odpovědnost
k partnerovi. N a některé antikoncepční prostředky zase doplácí všelijak j e n žena - jak ví i
ten shora uvedený šofér.
Nevím, proč jste pokládal za n u t n é i zde se pouštět do historických reminiscencí. Nu,
j s m e historičtí, až j s m e hysteričtí. Takže se dovídám, že na nás leží tisíciletá tradice potlačování lidských práv církví, které bylo zvláště v Čechách brutální (zřejmě Váš oblíbený výraz). N e m á m ani chuť se pouštět d o apologetiky, jen skromně poznamenávám.
Od s a m é h o začátku křesťanství uznává a bájí křesťanství lidskou důstojnost jako nezadatelnou a nezcízitelnou hodnotu, a tím dalo základ dalšímu vývoji, kde ke slovu přišla i
teologie a filozofie, která hájila tzv. itts naturale. Odtud vedla cesta, i když složitá, na níž
se moje církev, s lítostí doznávám, ne dost horlivě podílela, až k Všeobecné deklaraci lidských práv. Ale bez křesťanství a bez celého kulturního proudu, který přineslo, by k takovému proudu nedošlo. Ani k zdůvodnění lidských práv, které se právě o p í r á o křesťanskou
ideu lidské důstojností. Byly ovšem doby, kdy křesťané své křesťanství a lidská práva hrubě porušovali. J'accuse. Máte pravdu i v tom, že katolíci teprve krátkou dobu programově
a systematicky vystupují ve prospěch lidských práv. Jenže také toio programové a systematické vystupování j e všeobecně mladého data. Za to j e m n o h o ideologických i mocenských odpůrců, kteří v této krátké d o b ě programově a systematicky vystupují, jednají a
maří lidská práva, není-liž pravda? Není tedy dobré mluvit o provaze v d o m ě oběšence.
(Mám před sebou výtah přednášky univesitního profesora Dr Herberta Schambecka,
místopředsedy rakouského Bundesratu, Die Grundrechte in der Lehre der Kirche (32).
Měl jsem í důkladnou anglickou dokumentaci o úloze katolické církve v prosazování lidských práv. Byla by to užitečná četba pro spravedlivý soud. Také jsem vyrostl v těžkých
obviněních katolické církve: křížové výpravy, M. Jan Hus, Savonarola, Giordano Bruno,
inkvizice, u nás dragonády a t e m n o ... J'accusel
Ale pak jsem si říkal: což všichni křesťané oblékli brnění a dělali násilnosti a ostudu,
jakou jejich souvěrci neměli páchat? Nedělala církev nic j i n é h o než upalování? Čert vzal
inkvizici, ale proč se na nás pořád uplatňuje inkvizice jiného předznamenání? Proč se
pořádá hon na čarodějnice teď na nás? Za pokání? Přijímám, ale budu vždy pro to, aby se
upalování, inkvizice a hony na čarodějnice neobjevovaly nikdy a nikde, ve j m é n u žádné
ideologie, aby nebyly plynové komory, koncentráky, Gulagy, »pracovní« tábory a jiné
hanby 20. století, když už nám historie dala tak trpké poučení. Jako kunsthislorik ohlašuji
námitky proti jiráskovskému dějepisu a ptám se, kdy, kde, jak a kolik a jak dlouho, zvláště
v Čechách byl lid utlačen a kde nebyl. Naopak se tomu lidu velice obdivuji a myslím, že i
on, ten lid - uť nekatolický či katolický - tvořil spolu s velkými umělci světla, která nezhasla a která nad námi neleží jako t e m n é dědictví. Takový se ze m n e stal kacíř: hledám pravdu v těch bílých, začoraěných a censurovaných místech české historiografie.
(30) Citováno podle »L'Unitö« z 18. a 21. listopadu 1986.
(31) Sr. IOC č. 12/1986, str. 11-13.
(32) Německé vydání »L'Osservatore Romano« č. 36 z 5. září 1986.

A když v zavilém hledání pravdy j s e m se seznamoval velmi důkladně za války a hned
po ní s m a r a s m e m - v době, kdy naši koryfejové jej čerpali ze Stalinovy brožurky a jiných
šestákových pramenů - dověděl jsem se nové věci. Ale také to, že Marx prohlásil lidská
práva za burzoazní výmysl a uznával jen práva občanská. Jenže s těmi občanskými právy,
zdá se, dopadá to hůř než s těmi lidskými- Takže j s e m zase kacíř proti jiné moci. TaJk mě,
milý Petře Uhle, tak krutě nebijte po hlavě, j . v. p. Já také patřím k té bité církvi. Dostávám to ze všech stran.)
*

*

*

Přicházím k poslednímu předmětu, k našipetici. Podstrkáváte nám, Petře Uhle, »černého Petra«, Byla to skutečně petice, ne »nehoráznost«, jak se nerytířsky vyjadřujete.
Jsme přece proti potratům a m á m e k tomu důvody. Máme právo i povinnost se ozvat,
když jsme občany této země. Je tedy demokratické oás tak okřikovat? Užil jste silných výrazů, jako by naopak ta petice byla nejhorší zlo této země. Podepsal jsem ji, i když jsem
měl také některé výhrady.
(Proč, to Vám řeknu zase »muklovsky«, Jednou před nastoupeným táborem náš
»osvětový« dostal kulturní záchvat a v osvětovém deliriu vykřikoval: »Pápež je sviňa,« Ti
kněží, kteří tam byli nastoupeni, mlčeli. Druzí, političtí, významní zloději a vrazí toto
mlčení odsoudili. Měli cit pro spravedlnost! Takže myslíte, že jsem měl já i druzí mlčet
ted? Sám také odsuzujete klérus, který j e »vůči státní moci velmi loudini«. Podle Vás tedy
bychom měli měřit dozor státu nad církvemi podle § 178 tr,z., potažmo podle zákonu L
218/1949 o hmotném zabezpečení církví, ale tady mlčet? Poněkud divná logika.)
Důvod petice byl jasný: odpovědnost za mravní úroveň národa, právo na život lidského plodu, ochrana důstojnosti ženy a připomenutí, že jsou občané, kteří lakový zákon
nechtějí a přáli by si lepši Kolik těch občanů je, nemůžete Vy ani já posoudit. Házet čísly
není argumentem pravdy. Tím jsme nikomu nechtěli činit brutální násilí a nedemokraticky ubíjet naše protivníky. Takové moresy, Petře Uhle, už dávno nemáme! Chtěli jsme
prostě zákon jiný, lepší, který by dbal na nejširší kontext otázky. Nebyla to nepředloženost! V celém světě katolíci protestovali a proti podobnému zákonu bojují.
(Tak např. na sjezdu německých katolíků roku 1986 mluví proti potratům M U D r Veronika Carstensová, evangelička, manželka bývalého spolkového presidenta, o »egoistické
brutalitě« jiného rodu; Dr Rita Waschbiischová a ministr Hans Maier z hledisku společenského a kulturního - za protestu extrémních skupin protestantských; stejně mluví při
audienci u papeže spolková ministryně pro mládež a rodinu, ženy a zdravotnictví Dr Rita
Síissmuthová (33). A k žádnému nedemokratickému znásilnění nedochází,,)
Také Vaše starost o osud Charty 77 jo takový černý Petr, Cožpak Charta 77 vylučuje
všechny jiné občanské iniciati vy? Nikdo na světě už není tak hloupý, aby spojo val naši petici a Chartu, když, jak známo, všude jinde se katolíci ozývíyí, Ostatně i Vy sám to Tikáte.
(Je však rána pod pás, když si stěžujete, že katolíci uplatňují své názory v rámci Charty
77 a VONS. Není právě tohle totalitní myšlení? A neuplatňujete právě Vy, Petře Uhle, velmi vehementně své názory osobní? A Charta se neporoučela!)
Velmi nelogicky tvrdíte, že se petice neměla obracet na totalitní stát. O zákoně měla
jednat Česká národní rada - na koho se měla petice obrátit? Na Spolek rybářů nebo Klub
důchodců? Pokud se pamatuji, byla zaslána í Červenému kříži a Svazu žen. Že je stát totalitní? Tím spíše bylo na místě adresovat petici tam! Tam se obracejí i mluvčí Charty; a katolíci (Otec kardinál Tomášek) píší svá odvolání na vlastní pěst, ne po prvé!
Ještě že si sám vyvracíte možnost celostátní diskuse a interpelaci neexistujících demokratických institucí. Takové kondicionály ovšem nemají smysl. Vy sám se a priori stavíte
(33) Tamtéž, c. 40 a 41.
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proti, aniž připouštíte, že se můžete mýlit a že by mohli mít pravdu i ti, kdo mají jiné názory, a fundovanější než Vy.
(Pozdě bycha honit. Rozběhla se jakási diskuse post factum, jsou to ovsem jen monology, které jsou spise propagandou. Jejích úroveň představuje hlavní náš interrupčník
M U D r Sráček, který cynicky radí, jakou výbavu má mít naše mládež, když j d e na rande. S
gustem opakuje - cízí - nadávky odpůrcům interrupce: samozvaní strážci mravopočestností - nevzpomínáte sí, kdo tento titul u nás a pro koho užil? - falokraté, katolíci a sex-sovinistí (34). Jistě nás katolíky necastujete takovým rozkohoutěním, které spíš připomíná kohoutí zpěv na zlé časy. Ale že byste své rozhořčení obrátil spíše jinam? A také: cest le ton
qui fait ta musique!)
Potud moje polemika - nejen s Vámi, ale í s jinými možnými oponenty, pokud budou
mluvit Vaším jazykem a suverénně okřikovat jinak smýšlející.
Ale nerad bych skončil polemikou. Mám naději, i když malou, že jsou přece jen hlediska, která nás mohou spojit. Můžeme zajisté jít kus cesty společně: Vy proti příliš vysokému počtu potratů, my proti tomu, aby k potratům nedocházelo vůbec,, aby ženy nemusely sahat a nesahaly po ničení života klíčícího pod jejich srdcem, aby nebylo těch, kdo je
k tomu přivádějí a to provádějí.
•k * *
Nejsem odborník v těchto věcech, tak prosím, ať nejsem chytán za slovo. Jde o věci
vážné, a tak myslím konkrétně na takové »záchranné«: akce, aby se »dobrodiní« tohoto zákona nestalo běžnou praxí.
1. Je třeba usilovat o všeobecnou mravní úroveň celého národa.
2. Je nutno věnovat zvýšenou pozornost péčí o rodinu.
3. Je třeba studovat všechny možnosti pro ochránění práv dítěte na život a rodinu.
4. Je nutno všemi prostředky, které nám dávají současné vědy, uskutečňovat přijetí
»nechtěného« dítěte do odborně vedených instituci,
5. Odstranit byrokratické průtahy při adopci dítěte.
6. Je Lfeba stále studovat všechny možností, které ženu ubrání od neblahého zásahu
do jejího života,
7. Bylo by asi záhodné prodloužit mateřskou dovolenou nejméně do tří let věku dítěte.
8. Je třeba naplnit skutkem to přijatelné ze stávajícího zákona: žádoucí výchovu k plánovanému a odpovědnému rodičovství, otcovství a mateřství, odpovědnému životu sexuálnímu (dosavadní sexuální poučování je zcela nedostačující).
9. Jo třeba o interrupci mluvit pravdivě nejen ženám,, ale i mužům. Mluvit odpovědně
I z hlediska mravního o antikoncepci a jejích správných metodách.
10. Je třeba rozvíjet prenatální medicínu a psychologii.
11. Je třeba přijímat mravní podněty z kterékoli srtrany a nebránit jim z pozic
apriorních předsudků.
12. Jo třeba pomoci, nby lékaři a lékařský personál nebyli nuceni provádět potraty.
Na tomto »miniprogramu« se můžeme, Petře Uhle, shodnout, ne? Bylo by to užitečnější než miniinterrupco. Prosím, přijměte nabízenou pravici; toto nás může spojit k dobrému dílu.
Josef Zvěřina, Praha 5
Pravoúhlá 45

(34) Citováno podle »Mladý svßt« 1986, fc. 50.
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PŘÍPAD EVANGELICKÉHO F A R Á Ř E J A N A DUSE

Pravdou posedlý (1)
Nejprv několik životopisných dat. Narozen 19. července 1931. Studuje bohosloví na
Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Od roku 1954 pracuje jako duchovní Českobratrské církve evangelické. Žení se s Annou Říčanovou. Je otcem čtyř děti.
V roce 1971 j e odsouzen k 12 měsícům vězení. Důvod: ve vitrínce na kostele v jeho
sboru stále ještě viselo nikdy neodvolané prohlášení Synodu Českobratrské církve evangelické z roku 1969, které odsoudilo okupaci Československa armádami pěti socialistických
států 21. srpna 1968: »Vojenský zákrok byl neospravedlnitelný, ale smíření v Kristu j e silnější než to, co se stalo v srpnu.« Jan Dus ztrácí státní souhlas k výkonu duchovenské Činnosti a pracuje jako topič v Mělníce. Po práci se věnuje vědeckému studiu Starého zákona.
Živě reaguje na každou nespravedlnost, o které se dozví. Neuzavírá se v rodinném kruhu,
v kotelně či studovně, cítí spoluzodpovědnost za zem a dobu, ve které žije. Účastní se
občanské iniciativy na obranu lidských práv v Československu Charty 77. Po mnohých
úředních šikanách je 20. května 1986 vzat do vazby a obviněn z poškozování z ^ m ů republiky v cizině. Čtyři týdny později j e obžaloba zostřena, j d e nyní o § 98 tr. zákona, tedy o
podvracení republiky s hrozbou trestu až d o 8 let.
Tri duchovni kořeny. Jan Dus je především křesťan. Živý hlas Kristův v jeho svědomí
ho neustále vybízí k akci. Nehledě především na z4jmy svého státu, na z^jmy své církve,
na zájmy své rodiny, na svou bezpečnost, vrhá se za tím hlasem - jak řfkíyf mnozí opatrnější - i hlavou proti zdi. Ani veliké potíže spojené s jeho cestou mu nemohou zabránit v
následování hlasu Bohem navštíveného svědomí.
Druhý kořen jeho dnešního postoje j e nutno hledat v j e h o reformovaném rodu. V Janu Dusovi se ztělesňují slova Mistra Jana Husa: »A lak, milý křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.« Toto reformované beraní, bez-ohlíživé
zaujetí pravdou mu nedovoluje mlčet.
Třetí významnou složkou, která spoluvytváří jeho postoj víry J e vztah k jeho přímému
učiteli prof. J. L. Hromádkovi. Jan Dus je dodnes profesoru Hromádkovi vděčen za to, že
podnítil jeho víru směrem k sociální angažovanosti, k přejnému postoji k socialistickým
reformám. Jan Dus nezatrpkl ani po svém prvním nespravedlivém odsouzení. V květnu
tohoto roku, těsně před svým zatčením, píše presidentu Husákovi: »Právě v dnešní době,
kdy komunistická strana do značné míry ztratila a ztrácí dál důvěru obyvatelstva, chci jí
podržet, a to právě tím, že chci stále znovu poukazovat na to, co jí zasazuje nejtěžší ráriy a to je zvůle státních bezpečnostních orgánů proti jejich vlastním zákonům.«
Jan Dus přejal od svého učitele Hromádky jeho obdiv k realisaci velkých sociálních
snů minulosti v socialistické společnosti. A žák předčil svého mistra ve statečném postoji,
který po způsobu starozákonních proroků metá svému nemilosrdnému vladaři do Iváře
přínosy Boží spravedlnosti, přínosy skutečné sociálnosti, bez kterých nelze.
Prostor legality. Potíž současného popírání lidských práv v Československu není v
první řadě v ústavě a zákonech, ale v zneužívání těchto zákonů a hlavně v přímém porušování zákonů pracovníky státní bezpečnosti a justice. Farář Jan Dus se důsledně drží zákona, dá si tu práci a vyčerpává všechny zákonem mu dané možnosti. Tak jako mnoha signatářům Charty 77 byla i Janu Dusovi udělena výstraha. Dne 7, května 1981 byl předvolán do budovy okresní správy SNB v Mělníce, kde mu byla přečtena výstraha s tímto zdůvodněním: »Je
(!) Zpráva Mezinárodního výboru na obranu Jana Duse z adventu 1986. Adresa tohoto výboru: c/o Svatopluk Karásek; Segantinistr. 154; CH - 8049 Zürich.
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zjištěno, že I přes několikeré upozornění porušujete platné československé zákony t(m> že
yytváříte podmínky pro nátlakové akce vůči představitelům státní moci.« Jan D u s se vyjádřil k této výstraze v dopise generálmajorovi JUDr. J. RypíovL M i m o jiné říká: »Článek
29 československé ústavy zaručuje občanům právo obracet se k zastupitelským sborům a
ostatním orgánům s návrhy* podněty a stížnostmi. U ž sám výraz stížnost vypovídá, ž e o n a
spočívá na státním orgánu, který je povinen ji vyřídit j a k o něco těžkého, obtížného, co líží
a tlačí, tedy vytváří tlak a nátlak.« Psaná stížnostje tedy legální možností nátlaku. Jan D u s
vyjmenovává své činy z posledních lei, které mohly vést k tomu, že m u nyní byla udělena
výstraha:
1. Dopis vládě Č35R, ve kterém si stěžuje, ž e byl p o dobu návštěvy L. Brežněva v
Praze držen ve vazbě v ruzyňské věznici. Na svou stížnost nedostal v rozporu s čí. 29 čs.
ústavy žádnou odpověď2. Dopís generálnímu tajemníkovi Světové rady církví v Ženevě, rev. Phílippu Potterovi t ve kterém h o Jan D u s žádá, aby intervenoval ve prospěch uvězněného evangelického
faráře Jana Simsy.
3. Dopís soudci, ve kterém žádá, aby bylo upuštěno od třetího procesu s mladým
chartístGu Petrem Cibulkou, který po druhém odsouzení držel ve vězen! rekordně dlouhou hladovku a j e fyzicky vyčerpán. Vyšší soudní instance, která nakonec Cibulku osvobodila, potvrdila, že nátlakový podnět Jana Duse byl správný.
4. Podpis petice nezávislých československých socialistů, žádající, aby byl propuštěn z
vězení socialista Rudolf Baítěk.
5. Dopís L, Brežněvovi z I I. prosince 1980, který napsal se svou ženou Annou. V dopise apelují manželé Dusoví, aby napjatá situace v Polsku byla řešena bez nasazení ozbrojených sil. Průpis dopisu byl odeslán í presidentu ČSSK. Kvůii tomuto dopisu byl J. Dus
předvolán k výslechu. Poté se Jan Dus obrátil na presidenta znovu. Mimo jiné píše: »Pokládám za správné, že československé státní orgány věnovaly pozornost našemu dopisu a
alespoň j e d n o h o z nás pozvaly k rozhovoru. Bylo však nevhodné, ž e uspořádáním tohoto
rozhovoru o naší mírové iniciativě byi pověřen státní orgán, jehož posláním j e vyhledávat
a stíhat činnost trestnou,«
6. Spoíupodcpsání dopisu členů evangelické církve krajskému prokurátorovi, aby
dal propustit z vazby Člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, evangelíka Jana
Lltomjského.
7. Odvolání proti nepřijeti vlastního syna n a gymnasium. Vedení školy konstatuje, že
žák m á osobní předpoklady pro studium na gymnasiu. V závěru hodnocení však píše:
»Předpokládáme, že žák po ukončení gymnasia nebude vhodným typem pro studium na
vysoké vojenské škole,« V odvolání Jan Dus píše: »... avSak o studium na Vysoké škole
vojenské nikdy neprojevil ani žák sám, ani jeho rodiče sebemenší zájem.«
Jan Dus výstrahu n e p ř í m á , neboř ve všech případech jednal v rámci zákona. Ústava
počítá s nátlakovými akcemi vůči představitelům státní moci, které jsou společensky prospěšné a pro zdravé fungování společnosti přímo nezbytné.
Proti terorismu Státní bezpečnosti. Nelidské, hrůzné metody byly běžnou praxí Státní
bezpečnosti hlavně v 50. letech. Po novém upevnění moci v roce 1969 neklesly vyšetřující
orgány Státní bezpečnosti zpět k hrozným praktikám dřívějších let. O to znepokojivější byly některé zákroky, které začaly j iž v roce 1978, protože signalizovaly návrat k protizákonná, nelidské zvůli. T o m u t o závažnému a pro člověka žijícího v Československu nejnebezpečnějšfmu tématu, o kterém se vždy jen šeptá, a to s oprávněným strachem a výhradně v
kroužku nejbližších přátel, se věnuje Jan Dus ve stížnosti adresované Ústřednímu výboru
KSČ v roce 1982. Po poradě s přáteli však tuto stížnost neodeslal. Pracovníci StB ji však
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zabavili při domovní prohlídce těšně před zatčením. V této stížnosti vyjmenovává Jan Dus
některé konkrétní příklady z posledních let:
Hudební kritik Ivan Medek byl před očima důstojníka StB, který vedl j e h o předešlý
výslech, před budovou StB přepadeni, spoután, vsazen do auta, byl m u nasazen pytel na
hlavu, byl únosci odvezen daleko za Prahu, vyveden do lesa, zbit, že ztratit vědomí, a zanechán v lese. V roce 1982 tragicky zahynul mladý katolík Pavel Švanda. Živý byl naposled spatřen, když ho odváděli příslušníci SNB z budovy vysoké školy, na které studoval
Po několika dnech bylo j e h o mrtvé tělo nalezeno na dně propasti Macocha poblíž Brna.
Katolický kněz, Václav Malý byl pracovníky StB surově zbit a zkopán. Tento teror státní
bezpečnosti líčí Jan Dus v m n o h a dalších případech a žádá nápravu.
Mnozí z těch, kteří byli pracovníky StB takto surově ztýráni, byli později donuceni k
emigraci a žijí dnes na Západě. Zina Freundová, Zdena Tom i nová, Vlastimil Třešňák,, Káral
Soukup a další, ti všichni mohou dosvědčit pravdivost a oprávněnost stížnosti Jana Duse,
Nyní sám oběti této zvůle. Tím, že farář Jan Dus vytrvale a přesně poukazoval na protizákonné jednání StB, se stalo, že se nyní i on sám stal obětí jejího podvodu. Pracovníci
StB hledali záminku. Sami vyrobili dopis presidentu republiky, podepsaný údajně básníkem H e ř m a n e m Chromým, spolupracovníkem Jana Duse v mělnické elektrárně, ve kterém užili sprostých urážek jak presidenta republiky, tak i Gorbačova. Na základě tohoto
padělku byl H. Chromý zatčen. Tento text s pobuřujícím obsahem vnesli pracovníci StB i
do Dusova bytu, kde byl po chvíli ve žluté úřední obálce jakoby nalezen a zabaven pod
číslem 17 protokolu o domovní prohlídce. Tento podvod rozhněval pravdou posedlého reformovaného duchovního do nejvyšš! míry. Přerušuje svou starozákonní vědeckou práci, a věnuje se plně odhalení tohoto podvodu. Obrací se na presidenta republiky s žádostí o pomoc a
důkladné přešetrení. Podává žalobu na neznámé pachatele z řad Státní bezpečnosti. Píše dopisy
a stížnosti různým orgánům, v nichž neúnavně žádá vypátrání viníků. Několik dní no to, 20.,
května 1986, je Jan Dus vzat do vazby. Nyní vede svůj boj s vyšetřovateli StB. A my, jeho přátelé, kteří známe jaho lásku k pravdě, jeho důslednost, přímost a neústupnost, máme obavy, aby
ho nestihl stejný osud jako kněze Popieluszka v sousedním Polsku.
Hlavni bod obžaloby: čteni zahraničních publikaci. V dopise vyšetřovateli J, Musilovi,
zaslaném těsně před zatčením, předvídá Jan Dus, žc strůjci procesu s H. Chromým, n s
ním nevyrukují se svým padělkem před soud. Na základě otázek, které mu byly kladeny,
předjímá, že jejich hlavní vina spočívá ve čtení a šíření Tigrid ova Svědectví a ostatních zahraničních publikací. K tomuto bodu Jan Dus sděluje svému vyšetřovateli: »Redaktor Tigrid se mi jeví jako poctivý protivník KSČ, Nepoctiví policisté jsou pro KSČ mnohem nebezpečnější než její poctiví protivníci. Proč bych tedy nepožádal i nyní pana Tigrida o pomoc proti ním? Zašlu mu tento dopis s prosbou, aby ho uveřejnil ve svém Svědectví.« Vyznává: »Čtu zahraniční noviny a časopisy. Mám právo si obstarávat jakékoli pravdivé informace o naší zemi. Naopak policie nemá právo mi zabavovat a poručníkovat, co mám a
nemám číst V mém svědeckém protokolu jste nadiktoval větu, že obviněný H. Chromý
vypověděl, že Svědectví půjčoval Půjčoval. A co má být? Tyto informace jsou pro nás, občany usilující o aktivní účast na správě státu ve smyslu cl. 29 ústavy mimořádně důležité.
Zabavili jste mi Svědectví, Listy, Studie, Rozmluvy, České slovo, Právo lidu, Národní politiku, Západ, Demokracii v exilu a jiné, a to vám říkám, pane poručíku, že si mezery ve
svém osobním archivu, vzniklé Vaším nezákonným policejním zákrokem, doplním.«
Naše účast. Na Západě žijící přátelé se rozhodli založit Mezinárodní výbor na obranu
Jana Duse. Tento výbor bude sledovat jeho další osud, informovat o něm co nej šírší veřejnost,
zasazovat se o jeho propuštění a podporovat jeho rodinu v době jeho nepřítomnosti. Ve výboru
jsou zastoupeny společnosti, sbory, skupiny i jednotlivci. Obracíme se na všechny bez rozdílu
původu či rozdílnosti názorů, se žádostí, aby se zúčastnili obrany Jana Duse.
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Jan Dus informuje

VONS o svém případu (2)

Signatář Charty 77 Jan Dus, narozený 19. července 1931,se dostavil 23. dubna 1986 v
9.00 na KS SNB v Praze v Bartolomějské ulicí k svědeckému výslechu, ke kterému ho
předvolal npor, StB Jíří Musii obsílkou ze 17. dubna 1986. Byl poučen o povinnostech a
právech svědka a bylo zapsáno, že sí není védom okolnosti, která by h o opravňovala k
odmítnutí svědectví v trestním stíhání pana H e ř m a n a Chromého. N a otázku, co j e m u
známo o osobě a činnosti Heřmana Chromého, odpověděl: »Odmítám odpovědět Vám,
pane nadporučíku.« N a otázku po důvodu odpověděl: »Včera dne 22. t. m . jsem sdělil společně se svou paní dvěma pracovníkům kanceláře presidenta ČSSR, že podezírám a přímo
obviňují m n ě neznámé pachatele z řad StB, že se dopustili zločinu proti Heřmanu Chromému, proli mně, proti presidentu ČSSR a proti generálnímu tajemníku KSSS. N e m á m
sice dostatečný důvod, abych Vás osobně obvinil, že jste věděl o zločinu. Pokládám však
za správné, abych odmítl poskytnout jakoukoli informaci osobám, které by mohly pomoci
pachatelům k utajení jejích činu předáním takové informace.« Otázka: »Uvedl jste, že nebudete vypovídat. Měl jste na myslí pouze osobu vyšetřovatele?« Odpověď: »Ochotně podám plné a otevřené svědectví vyšetřovatelům StB, o kterých budu mít jistotu, že byli odpovědnými pracovníky kanceláře pana presidenta ČSSR pověřeni vyšetřováním trestního
stíhání pana Heřmana Chromého.« Tato odpověď byla zapsána v 9.40 hod. Některé otázky a odpovědi nebyly zapsány, např. otázka, s kterými pracovníky kanceláře presidenta
ČSSR J. Dus jednal, a odpověď, že J. Dus nevidí žádný důvod k tomu, aby to vyšetřovateli
řekl. Potom se vyšetřovatel na 20 minut vzdálil. Asi v 10 hodin výslech pokračoval: »Obviněný Heřman Chromý vypověděl, že napsal dopis s. Biíakovi, že poslal kopii toho dopisu
redakci Rudého práva a že je mu známo, že dopis byl uveřejněn v tzv. Infochu, Informacích o Chartě. Dopis napadá osoby činné v trestním řízení, spojenecké svazky se Sovětským svazem, politiku KSČ a jejího čelného představitele. Vyjádřete se k lomu.« Odpověď: »Na tuto otázku odpovím plně a otevřeně vyšetřovateli Státní bezpečnosti, o kterém budu mít jistotu, že byl odpovědnými pracovníky kanceláře pana presidenta ČSSR
pověřen vyšetřováním trestního stíhání pana Heřmana Chromého.« Otázka: »Je Vám
znám obsah zmíněného dopisu, věděl jste o j e h o odeslání Rudému právu a o j e h o uveřejnění v Infochu?« T á ž odpověď jako na předcházející otázku. Otázka: »Obviněný Heřman
Chromý vypověděl 11. t. m., že Tigridovo Svědectví půjčoval, i tzv. Infochy. Půjčoval je i
Vám?« Táž odpověď. Otázka: »Ve výpovědí 9. dubna 1986 uvedl Heřman Chromý, že je v
osobním kontaktu s Petruškou Sustrovou a Annou Šabatovou. Co je Vám o těchto jeho
stycích známo?« Táž odpověď, asi v 10.15 hod. Vyšetřovatel řekl, že n e m á další dotazy. J.
Dus ho požádal o nahlédnutí do protokolu o svém výslechu z 11. t. m. Svou žádost zdůvodnil tím, že by ho vyšetřovatel uklidnil, kdyby mu umožnil přesvědčit se o tom, že s
protokolem z II. t. m. nebylo manipulováno. Po odmítnutí J. Dus požádal, aby bylo zapsáno, že mu bylo předložení protokolu z 11.1. m. odepřeno. Když mu bylo i toto odmítnulo, pokusil se napsat do protokolu před svůj podpis několik slov o tom, že mu bylo odepřeno zaprotokolování jednoho doplňku. Vyšetřovatel konečně ustoupil a dal zapsat poznámku vyšotřovatelo o lom, že vyslýchaný požádal o nahlédnutí do protokolu o svém
výslechu z 11, t, m. a že mu to bylo odmítnuto. Vyšetřovatel řekl J. Dusovi, že je neuvěřitelné, jaké má představy o slušnosti (když se svémocňě pokusit doplnit protokol). J. D u s
řekl, že jo neuvěřitelné, jaké on, npor. Musil, má představy o slušnosti při svých jednáních
s bývalým mluvčím Charty dr. Bedřichem Placákem. V 10.50 byl protokol podepsán
vyslechnutým, vyšetřovatelem a písařkou s hodností nadstrážmistryně (její j m é n o J. Dus
zapomněl) jako svědkyní. Nebylo zapsáno, že vyšetřovatel J. Dusovi potvrdil, že protokol
o výslechu J. Duse z 11. t. m. byl spolupodepsán npor. Enžíem. Za správnost každého
(10) Vychází bez vědomí autora.PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str.12-14.
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jednotlivého slova J. Dus neručí, ale věcný obsah otázek a odpovědí podává vcelku
spolehlivě.
V Praze 23. dubna 1986
Dopis 70 občanů generálnímu

prokurátorovi

(3)

Generální prokurátor ČSSR
JUDr. Jan Baláš, náměstí Hrdinů 1300, Praha 4
Pane generální prokurátore,
dne 9. dubna byl obviněn a poté vzat do vazby signatář Charty 77 Heřman Chromý,
který je trestně stíhán pro trestný čin podvracení republiky podle § 98 tr, z. Heřman Chromý j e autorem literárních textů, řadu let je prospěšně činný v oblasti kultury a v posledních měsících je také činný v oblasti lidských práv, což lze nepochybně též považovat
za činnost prospěšnou. Někteří z nás Heřmana Chromého osobně znají, všichni se však
považujeme za stoupence podobně kritického přístupu ke skutečnostem, které kolem sebe spatřujeme. Stíhání Hermana Chromého považujeme za příliš ukvapené a nedomyšlené, zároveň jsme krajně znepokojeni možností, že jeho trestní stíhání může být intrikou
Státní bezpečnostijak ve svém dopise presidentovi republiky píše Jan Dus. Jsnie přesvědčeni, že propuštění Hermana. Chromého z vazby a zastavení trestního stíháni proti němu
je jedinou možnou reakcí orgánů, činných v trestním řízení, na toto podání Jana Duse.
Jste nadřízeným těch, kteří rozhodují o osudu Heřmana C h r o m é h o i o osudu Juna
Duse, jehož následné zatčení nás jen utvrdilo o možnosti intrik Státní bezpečnosti proti
oběma signatářům Charty 77. Jste však také garantem zákonnosti v této zemi. Proto Vás
vyzýváme, abyste urychlené přešetnl celou záležitost a nařídil patřičným úřadům rozhodné kroky v případech obou zmíněných lidí. Znovu upozorňujeme, že propuštění z vazby i\
zásadní změnu v přístupu k trestním stíháním proti oběma považujeme za minimální
možná opatření. Jistě by bylo správné prošetřit rovněž jednání příslušníků Státní bezpečnosti, zúčastněných na celé akci. Podstatný úryvek z dopisu Jana Duse presidentu republiky Vám v příloze pro rychlou orientaci zasíláme.
Na vědomí: president republiky, Federální shromáždění ČSSR, ministerstvo spravedlnosti ČSR, federální ministerstvo vnitra ČSSR,
Následuje 70 podpisů. Za správnost podpisů ručí: Otakar Veverka, tř. Svobody 12/
738, 763 02 Gottwaldov - Maleno více.
*

*

*

Příloha: Výňatek z dopisu Jana Duse presidentovi republiky z 22. dubna 1986:
Pan Heřman Chromý, úředník mělnické elektrárny, má k úřadujícímu nejvyššfmu
státnímu představiteli ČSSR velmi kritický vztah. Vyjádřil to v básni Večeře spaném prezidentem. Tuto báseň připsal Ivanu Jirousovi, který byl v 70. a ještě i v 80. letech velmi dlouho vězněn. Herman Chromý oslovuje v básnické nadsázce nejmenovaného »pana prezidenta« jako toho, který dává lidi do vězení dokonce i za jejich »sny«. Jako básník surrealistického ražení užil Heřman Chromý v některých jiných básních vulgárních výrazů. Jeho
nepřátelé v Státní bezpečnosti pochopili obojí jako příležitost k nestoudnému podvodu a
zločinu. Dali si velkou práci se sestavením textu, který má formu dopisu, s nejvyšším úřadujícím politickým a státním představitelem ČSSR jako adresátem a s Heřmanem Chromým jako autorem, uvedeným v závěru textu i s adresou. Na první straně dvoustránkového
(3) Převzato ze samizdatového časopisu informace o Chartě 77 (dále Infoch) 9 (1986), č. 9,
str. 11-12; příloha (výňatek z dopisu Jana Duse) převzat ze Sdělení VONS č. 515,
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textu umístí Ji autoři drzého podvrhu větu, v niž užili o současném nejvyšším politickém a
státním představiteli ČSSR a o současném nejvyšším politickém představiteli SSSR výrazů m i m o ř á d n ě urážlivých z hlediska věcného i z hlediska výrazu* aby osobní autoritu
o b o u vysokých představitelů co nejvíce snížili a aby slušné lidi, kteří by jimi formulovaný
text četli nebo slyšeli, co nejsilněji pobouřili, to vše se lstivým úmyslem, aby všechno pobouření z výrazů h r u b ě urážej ících nejvyšší představitele dvou socialistických států a všechen trest Československé socialistické republiky za snižování osobní autority těchto nejvyšších představitelů soustředili nikoli na sebe, skutečné autory pobuřujícího textu, nýbrž
na pana H e r m a n a C h r o m é h o jakožto bezbrannou oběť svého pečlivě připravovaného
zločinu. H e ř m a n C h r o m ý byl ve středu 9. t m . zadržen a v pátek IL t.m. na něho byla
uvalena vazba, v níž se bezpochyby stále nachází.
Další obětí zločinu j s e m se stal já, a sice tím, že dva listy strojopisu s pobuřujícím
podvrhem byly tajně vneseny do m é h o bytu jedním z e tří pracovníků Státní bezpečnosti,
kteří u m n e provedli d n e 9, t. m. pod dohledem čtvrtého domovní prohlídku. Prohlídku
nařídil vyšetřovatel StB kapitán J U D r . Daniel Bežuch, usnesením Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského krqje, odboru vyšterování StB z 8. d u b n a 1986, s číslem vyšetřovacího
spisu 382/86. Prohlídku řídil vyšetřovatel StB nadporučík: Jiří Musil. Oba listy, podvodně
vnesené do m é h o bytu v podlouhlé žluté obálce, tam byly po krátké době jakoby nalezeny
a pod číslem 17 s e z n a m u odňatých věcí (na str. 3 protokolu o provedení domovní prohlídky u m n e z 9. d u b n a 1986) odňaly. Pokládám za dobře možné, že s písemností, odňatou v
m é m bytě pod č. 17 seznamu odňatých věcí, bylo p o t o m ještě dále manipulováno.
D o m n í v á m se, že by vyšetřovací spis č. 382/86 odboru vyšetřování StB správy SNB hl. m.
Prahy a Středočeského krqje a písemnost, m n o u označená za podvrh, měly být obstaveny.
Je zřejmé, že j s e m měl být při s o u d n í m j e d n á n í proti H e ř m a n u Chromému představen
veřejnosti jako člověk, kLerý se přátelí s autorem n e c h u t n ě urážlivých slovních útoků proti
presidentovi ČSSR, proti generálnímu tajemníkovi K S Č a proti generálnímu tajemníkovi
KSSS a který přechovává ve svém bytě písemnosti takových svých přátel, obsahující takové útoky, Obětí zločinného podvrhu jste se ovšem stal také Vy, vážený pane presidente,
jakož, i nejvyšší politický představitel SSSR.
Zločinný úklad mířil také proti hnutí občanské iniciativy Charta 77. Heřman Chromý
se písemně přihlásil k základnímu prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977 před několika
měsíci J á j s e m to učinil 25. prosince 1978. Autoři podvrhu věděli, že v mém bytě bude nalezeno m n o h o d o k u m e n t ů Charty. Mohli najisto počítat s tím, že signatáři Charty 77,
činní ve Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných, zveřejní zprávu o trestním stíhání a
věznění pana H e r m a n a C h r o m é h o a také o domovní prohlídce u něho a u mne a o dvoud e n n í m zadržení nás o b o u . Byl-li by pan C h r o m ý nakonec křivě usvědčen jako autor a já
jako přechovavatcl písemnosti, nepřátelské vůči vysokým představitelům ČSSR a SSSR a
tedy nepřátelské i vůči o b ě m a t ě m t o socialistickým státům, byia by tím poškozena také
občanská iniciativa Charty 77.

Petice dvaceti

československých

občanu

za Jana Duse (4)

Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás ve věci Jana Dusa, evangelického faráře,, t. č. bez státního souhlasu,
kteiý j e od 20. května ve vazbě, obviněn podle § 112, poškozování zájmů republiky v cizině.
Pan Jan D u s předal Vaší kanceláři 22. d u b n a a 8. května t. r. dopisy, ve kterých Vás žádal, abyste se osobně zasadil o vyšetření podvrženého dopisu vůči panu Heřmanu Chrom é m u (vězněný od 9. d u b n a t. r.) u m í s t ě n é m u a nalezenému v bytě Jana Duse během
(4) Převzato z Infoch 9 (1986), č. 9, str. 12.
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domovní prohlídky, kterou 9. dubna t. r. provedli příslušníci StB. Také Vám oznámil další
závažné trestné činy, které by bylo třeba vyšetřit a potrestat. Neobdržel odpověď. Místo
odpovědi byl 20. května t. r. obviněn a uvězněn a v jeho bytě byla provedena další domovní prohlídka.
Pana Jana Dusa známe jako křesťana angažujícího se pro ty, kterým se děje nespravedlnost, poctivého a otevřeného kritika institucí, které jsou kompetentní pro případ, že
jsou v naší zemi porušována lidská práva. Je také velmi originálním starozákonním badatelem.
Žádáme Vás, abyste se zasadil o propuštění pana Jana Dusa a vyšetření a potrestáni
trestných činů, na které Vás Jan Dus upozornil ve svých dopisech.
Na vědomí: Anně Dusové, ženě Jana Dusa
Následuje 20 podpisů. Za správnost podpisů ručí: Martin Šimsa, Volfova 12, Brno
3. července 1986
Dopis 79 československých

občanu presidentu

republiky

ve věci Jana Dusa (5)

Vážený pane prezidente,
dne 22. dubna předal pan Jan Dus, evangelický farář, spolu se svou manželkou, pani
Annou Dusovou, pracovníkům Vaší kanceláře důležitý dokument.
Závažnost skutečností, na něž J. Dus v tomto Vám adresovaném podnětu upozorňuje,
byla ještě posílena tím, že J. Dus byl měsíc po předání dokumentu pracovníkům Vaší kanceláře obviněn z trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 Ir. z. a
vzat do vazby.
Žádáme Vás proto, abyste podnětu J. Dusa z 22. dubna t. r. věnoval náležitou pozornost, nechal věc důkladně prošetřit a vyvodil z ní patřičně závěry.
Praha 3. července 1986
79 podpisů
Hlavní líčeni v trestní věci proti Heřmanu
Chromému
D n e 8. července 1986 probíhalo u krajského soudu v Praze, jehož senátu předsedala
JUDr. Hana Fučíková, hlavní líčení v trestní věci proti signatáři Charty 77, 39-letému
úředníkovi mělnické elektrárny Heřmanu Chromému,, který je obžalobou krajského prokurátora stíhán pro trestný čin podvracení republiky podle § 98 odst. 1 trestního zákona
(viz naše sdělení č. 514,515,534 a 538). Tohoto trestného činu se podle obžaloby měl dopustit pouze tím, že půjčoval nezávislou literaturu svým spolupracovníkům v elektrárně a
pronášel před nimi výroky proti stávajícímu společenskému a státnímu zřízení. Je mu také
kladeno za vinu, že napsal dopis Vasilu Bilakovi, který zveřejnily Informace o Chartě 77 č.
12 z roku 1985, a fejeton o paní Šimečkové.
Během prvního dne hlavního lícení vystoupilo osm svědků - všichni jsou spolupracovníci H. Chromého - a někteří skutečně dosvědčili, že jim půjčoval časopis Svědectví,
knihu Josefa Frolíka Špión vypovídá, informace o Chartě 77 a své vlastní literární práce.
Šlo přitom o ojedinělé výpůjčky, mnozí svědci vypovídali odlišně než v přípravném řízení
před vyšetřovateli Státní bezpečnosti. Jedna svědkyně sebrala u soudu odvahu a po pravdě
vypověděla, že byla podrobena hrubému nátlaku vyšetřovatele, a proto uvedla nepravdivé
okolnosti v neprospěch Heřmana Chromého. Soud její vysvětlení zaprotokolovaí jenom
částečně. Poznámka předsedkyně senátu, že je otázka, zda právě pod nátlakem se nevypovídá pravda, nebyla zapro to kolována vůbec, ačkoliv j e zajímavou ukázkou toho, jak
současný československý soudce pozitivně hodnotí útrpné právo. Z výpovědí svědků
(5) Převzato tamtéž, str. 12-13.
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vyplynulo, ze vyšetřovatelé Státní bezpečnosti kpt. Daniel Bežuch, kpt. Ján Predajnoš a
vyšetřovatel H r u b ý vzbudili v mělnické elektrárně rozruch a obavy už h r o m a d n ý m povoláním ke svědeckým výslechům, dále, ž e svědky vyslýchali m n o h o hodin - více než o s m bez jakékoliv přestávky na jídlo, že j í m hrozili, že š i j e tam nechají. Podle čs. trestního rádu
mají přitom výpovědi, učiněné před vyšetřovatelem v přípravném řízení, značný význam.
V hlavním líčení v trestní věci proti H . C h r o m é m u se tento význam ještě nezákonným
z p ů s o b e m zvýšil, když soud u některých svědků vycházel z jejich výpovědi učiněné v přípravném řízeni a netrval na nové výpovědi a na případném zjišťování důvodů rozporů mezi o b ě m a výpověďmi tak, jak m u ukládá zákon.
Hlavní líčení probíhalo v atmosféře strachu. H e ř m a n u C h r o m é m u bylo vytýkáno, že
poslouchal Hlas Ameríky\ soud zkoumal, zda při svých kritických výhradách vůči československým skutečnostem byl dostatečně kritický i k jevům na Západě (ukázalo se, že
Heřman C h r o m ý i tuto kritiku vyslovoval, zdá se však, že to v očích soudu nesnižuje j e h o
vinu). Zaujatost soudu j e m o ž n o demonstrovat na výrocích přísedícího. Podle j e d n o h o
svědka H e ř m a n Chromý řekl, že by bylo možná dobře, kdyby v Československu byla opozice, Přísedící se svědka zeptal, zda H e ř m a n C h r o m ý opozici sám připravoval a zda by taková opozice nemohla být, v extrémním případě, i teroristická organizace. Rovněž souvislost celé trestní věci s Chartou 77 j e zřejmá. Hlavní líčení začalo tím, že soud kladl otázky,
zda H. Chromý j e signatář Charty 77, kdy a kde prohlášení Charty podepsal, zda j e h o
údíyná trestná činnost s Chartou nesouvisí, zda nedostal od Charty nějaké úkoly.
Při svém výslechu II. C h r o m ý prohlásil, že se necítí vinen ve smyslu obžaloby a bod
po bodu zdůvodnil proč.
Během hlavního líčení soud h r u b ě porušoval zásady procesního práva. I v Československu j e uzákoněno, že svědek má vypovídat j e n o tom, co viděl, slyšel, popřípadě jinak
smyslově vnímal, a že hodnocení skutečnoslí svědkem vnímaných přísluší soudu. Přesto
však v tomto hlavním líčení svědci vypovídali o svých dojmech. Tak např. svědkyně Marešová tvrdila s rozhodností, že výroky, které pronášel H e ř m a n Chromý, byly protisocialislické. I když byla obhájcem několikrát vyzvána, aby uvedla aspoň jediný takový výrok
H e ř m a n a C h r o m é h o , neuvedla žádný s tím, že si na něj nepamatuje, ale že rozhodně šlo o
prolisocialistické výroky. Přitom v protokole o výpovědi v přípravném řízení rovněž není
žádný takový výrok zaznamenán, u ž tam totiž vypovídá, že si konkrétní výroky nepamatuje. Svědek Iiejna zase uvedl, že názory H. C h r o m é h o byly protisocialistické, tendenční až
nepřátelské. Na dotaz obhájce, zda může uvést nějaký názor, který slyšel od H. C h r o m é h o
a s nímž by zároveň nesouhlasil, odpověděl svědek záporně. Odpovědnost za to, že svědci
takto tendenčně H e ř m a n a C h r o m é h o hodnotili, m á předsedkyně senátu a prokurátorka,
která má být i b ě h e m hlavního líčení garantem zákonnosti a má dozírat na to, aby se
uplatňovaly všechny zákonné normy, včetně těch, které chrání obžalovaného. Během
hlavního Učení se mnohokrát ukázalo, že zaujatá a neoprávněná svědectví byla výsledkem
mnohahodinových výslechů Státní bezpečnosti v přípravném řízení. N e všechny procesní
vady, které H e ř m a n a C h r o m é h o poškodily, byly však převzaty z přípravného řízení. Např.
jeden z přísedících chtěl po dvou svědcích, aby soudu podali ideový, ideologický profil Heřmana Chromého (jeho pracovní činnost měli přitom pominout). Oba svědci to odmítli. Proti tomuto postupu přísedícího, který buď nezná zásady procesního práva anebo j e svévolně porušuje, předsedkyně senátu nezasáhla; a ani prokurátorka, ani obhüyce nevzesli námitky.
Při t o m t o hlavním líčení se také projednávají skutečnosti, jejichž zařazení d o obžaloby
a tím i do důkazního řízení hlavního líčen í j e těžko uvěřitelné. Jednou z nich j e to, že prý
Heřmnu C h r o m ý provokativně odešel z podnikového školení tzv. civilní obrany. Nakonec
se ukázalo, že školení probíhalo v pracovní době, ale účastníkům nebyla hrazena ušlá
mzda. A tato skutečnost m á být jedním z důvodů, proč má být Heřman Chromý odsouzen pro tzv. podvraceni republiky k trestu od j e d n o h o roku d o pěti let vězení!
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I v této trestní věci projevil soud snahu po kriminalizaci případu. Předsedkyně senátu
se svědků vyptávala, zda něco vědí o činnosti H. Chromého, za niž byl jako za výtržnictví
stíhán (šlo o umělecké pásmo o Franku Zappovi), i když jí bylo známo, že toto trestní
stíhání bylo pravomocně ukončeno osvobozujícím rozsudkem okresního soudu v Plzni.
Soud odročil hlavní líčení na neurčilo. Jedním z důvodů je to, že na návrh obhiyoby
má být slyšen jako svědek Jan Dus, který j e ve vazbě a kterému podle posledních zpráv bylo obvinění rovněž rozšířeno o trestný čin podvracení republiky. Pokud jde o text, kteří'
Jan D u s označil jako fabrikát s tím, že mu byl podstrčen při domovní prohlídce, nebylo
soudními znalci prokázáno, že by byl psán na jakémkoliv ze strojů, jichž užíval anebo v zaměstnání mohl užívat Heřman Chromý. Rovněž znalkyně v oboru lingvistiky nepotvrdila
autorství Heřmana Chromého. V dokazování se má ještě pokračovat.
Případ Heřmana Chromého vzbuzuje pozornost zvláště mezi mladými lidmi, kteří se
účastní nezávislých kulturních aktivit. V Československu bylo posláno již několik petic v
jeho prospěch. Jedna z nich, kterou podepsalo 108 občanů z Východočeského kri\je a z
Moravy, byla i se všemi podpisy zabavena 4. července 1986 signatáři Charty 77 Zdeňku
Ingrovi z Pardubic při jeho zadržení v Praze.
Jen další solidarizační akce v Československu i v zahraničí mohou Heřmanu Chromému
aspoň částečně ulehčit jeho těžkou situaci a mohou pomoci jeho rodině. Mohou také narušil
atmosféru strachu, v níž se celá trestní věc projednává. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných zastává názor, že málokdy je v případech, jimiž se zabýváme, tak zřejmé, že je zneužito zákona pro postih člověka, který je znám svými nezávislými postoji a uměleckou činností.
12. července 1986
Sdělení VONS č. 546
Sborník

k 55. narozeninám

Jana Dusa (19. července 1986) (6)

Sborník k narozeninám českobratrského evangelického faráře a odborníka pro dějiny
starého Izraele a Starého zákona Jana Dusa obsahuje kázání o svátku Juna Husi dne 6.
července 1986 od Jana Dusa staršího (je znám evangelické veřejnosti jako někdejší předseda Svazu duchovenstva, průkopník dobrých vztahů mezi českými a slovenskými evangelíky a jako znalec české i anglické literatury). Kázal na text: Poznáte pravdu a pravda vás
učiní svobodnými - Jan 8, 32 (3 strany). Jan Šimsa se pokusil o vysližení teologického profilu Jana Dusa Jan Dus - skutečný žák Hromádkův (13 stran). Zdeněk Bárta přispěl kázáním na text z epištoly Filipenským (5 stran), Jakub Trojan eseji Noli längere ve dvojím
pohiedu o odpovědnosti vědce (3 strany). Ladislav Hejdánek napsal studii Rqflexe víry ve
Starém zákoně (16 stran), Milan Mrázek studii Kultické drama ve Starém zákoně (5 stran)
a Milan Balabán exegesi Tubal\ kainovský stín techné - Genesis 4, 22 (7 stran). Martin
Šimsa přispěl zprávou o dramatizaci Abrahama podle Kierkegaarda (2 strany), Jan Procházka historickou studií Čtyři pražské artikuly, příspěvkem k diskusi o smyslu českých
dějin (4 strany) a Jan Litomiský historickou prací Učení o dvou říších podle Martina Luthera (10 stran). Sborník má formát A 4 a je v měkkých deskách.
Rozsudek

nad Heřmanem

Chromým

Ve dnech 23. a 25. července 1986 pokračovalo hlavní líčení v trestní věci proti Heřmanovi Chromému. Bylo vyslechnuto ještě několik svědků, z nichž jeden (svědek Charvát)
svoji výpověď z přípravného řízení odvolal s vysvětlením, že vypovídal pod nátlakem, aniž
by byl respektován j e h o špatný zdravotní stav. V rámci důkazního řízení byly dále konstatovány listinné důkazy. Při čtení básnické sbírky Heřmana Chromého Veřejné úrazy byla
vyloučena veřejnost pro údajnou mravní závadnost básní.
(6) Převzato tamtéž, str. 23 jako jeden z údajů seznamu V samizdatu

nově vyšlo ...
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V závěrečné řeči prokurátor JUDr. Ladislav Semerád bez přihlédndutí k celému průběhu jednání v podstatě zopakoval obsah obžaloby. Znovu tedy promluvil o tom, že Heřm a n Chromý b ě h e m posledních tří let půjčoval svým spolupracovníkům takzvanou n e přátelskou literaturu (Svědectví, Infoch, Frolík: Špión vypovídá) a vyslovoval s e kriticky
k různým běžným jevům ve svém okolí, což prokurátor kvalifikoval jako útok na »socialistické společenské a státní zřízení republiky a na její spojenecké vztahy k SSSR«. Poté
JUDr. Semerád navrhl, aby byl obžalovanému vyměřen trest mírně nad polovinou trestní
sazby.
Obhájce obžalovaného upozornil na to, že v písemném zněm obžaloby došlo k pochybení tak závažnému, že zakládá důvod k zastavení trestního stíhání podle § 11 odsL 1
písm, f trestního řádu {ne bis in idem). Obžaloba totiž H. C h r o m é h o vinila mj.. z účasti na
pásmu o Franku Zappoví, ačkoli okresní soud v Plzni v roce 1985 vynes] v této kause
osvobozující rozsudek. Pro případ, že by soud nepřihlédl k tomuto návrhu, rozebral advokát obžalobu bod po bodu jakožto nedůvodnou a navrhl, aby j e h o klient byl zproštěn viny
a propuštěn z vazby.
Obžalovaný ve své závěrečné řeči znovu zdůvodnil, že j e h o motivy nebyly protisociallstícké, ba právě naopak, že byl veden snahou o nápravu ve věcech, které kritizoval. Svou
činnost považuje za svobodnou uměleckou tvorbu a přirozený zájem o společenské dění.
Heřman Chromý byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody do I. nápravně výchovné skupiny. Prokurátor ani obviněný se k rozsudku bezprostředné nevyjádřili Dopis
prezidentovi republiky, j e h o ž autorství Heřman Chromý důrazně popřel a který l a n Dus
označuje za falsifikát, nebyl příčinou odsouzení H e ř m a n a C h r o m é h o . Předsedkyně senátu
JUDr. H a n a Fučíková v odůvodnění rozsudku uvedla výslovně, že j e h o autorství není dostatečně prokázáno.
25. července 1986
Sdělení VONS č. 550

Rozšíření trestního stíháni proti Janu Dusovi
Jak jsme již oznámili, bylo dne 20. května zahájeno trestní stíhání evangelického faráře bez státního souhlasu a významného starozákonního teologa Jana Dusa, narozeného
19. července 1931 v Náchodě, bytem Neratovice 44/1. Jan Dus byí obviněn z trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 trestního zákona. Klade se mu za vinu, žo - jak uvádí obvinění - »otevřený dopis prezidentu republiky ... obsahoval lživé informace o poměrech v ČSSR a hrubé útoky proti činnosti státních orgánů«.
O měsíc později, tj, 20. června 1986, bylo trestní stíhání Jana Dusa rozšířeno o trestný
čin podvracení republiky podle § 98 o d s t 1, 2 a, b trestního zákona.
V odůvodnění se uvádí, že Jan Dus »nejpozději od roku 1978 až do svého zadržení
dne 20. května 1986 prováděl podvratnou činnost v úmyslu oslabit a zdiskreditovat činnost státních orgánů ČSSR. Tuto činnost prováděl ve velkém rozsahu a d l o u h o d o b ě ve
spojení s představiteli nelegálních organizací Charta 77 a VONS a s cizími činiteli.« Cizími
činiteli se rozumí agentura AFP. Údfynějsou uvedené skutečnosti dokumentovány výslechy obviněného, materiály zajištěnými při domovní prohlídce, materiály postoupenými
Sekretariátem pro věci církevní ministerstva kultury ČSR, M ě N V v Neratovicích, tiskovou
agenturou Č T K
tedy převážně písemnostmi, ve kterých se Jan D u s obracel ke kompetentním orgánům s upozorněním na různé nepravosti a s žádostí o jejich odstranění. Nečinil to tedy s úmyslem oslabit a diskreditovat státní orgány, ale naopak v důvěře, že tyto
orgány jsou nejen kompetentní, ale jsou i s to porušování práv občanů v různých oblastech života zákonnou cestou napravit
D n e 8. srpna 1986 byl Jan Dus seznámen s výsledky vyšetřování.
Obě usnesení o trestním síhání jsou podepsána npor. JUDr. M. Kováčikem.
226'

Janu Dusovi hrozí trest odnětí svobody od tří do deseti l e t
O j e h o případu jsme informovali ve sděleních č. 514, 515 s přílohou, kterou tvoří výňatek z dopisu Jana D u s a prezidentovi republiky, a ve sdělení č, 527.
25. září 1986
Sdělení VONS č, 565
Heřman

Chromý odsouzen

pravomocně

D n e 9. října 1986 se konalo u nejvyššího soudu ČSR veřejné zasedání v trestní věci
proti Heřmanu Chromému, narozenému 29. září 1947, který je od 9. dubna 1986 ve vazbě. Soud rozhodoval o odvolání Hermana Chromého proti rozsudku krajského soudu v
Praze ze dne 25. července 1986, jimž byl uznán vinným trestným činem podvracení republiky podle § 98 odstavec 1 trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody v trvám dvou let v I, nápravně výchovné skupině. Jak j s m e již několikrát uvedli
(viz naše sdělení č. 514, 515, 534, 538, 546, 550 a 572), údajné podvracení republiky mělo
spočívat pouze v půjčování nezávislé literatury (Svědectví, Infoch a Frolík: Špión vypovídá)
a vlastních literárních textů Heřmana Chromého, v sepsání dopisu Vasilu Btfakovi, který
zveřejnil Infoch, a v kritických výrocích, jež H . Chromý pronášel na svém pracovišti v
mělnické elektrárně. Připomeňme ještě, že krajský soud v Praze v odůvodnění rozsudku v
červenci 1986 uvedl, že nebylo prokázáno, že by Heřman Chromý byl autorem vulgárního
dopisu Gustávu Husákovi. H. Chromý autorství tohoto dopisu rozhodně popírá. Právě tuto písemnost označil evangelický farář a signatář Charty 77 Jan Dus za padělek a podvrh a
v otevřeném dopise G. Husákovi (viz naše sdělení č. 515, jehož přílohou je relevantní pasáž Dusova dopisu) napsal, že m u tato písemnost byla teýně vnesena do bytu a tam jakoby
nalezena při domovní prohlídce. Jak známo, tento statečný postoj Jana Dusa m u způsobil
trestní stíhání a vazbu. V hlavním líčení v trestní věci proti Heřmanu Chromému byl Jan
Dus v této záležitosti slyšen jako svědek.
Senátu nejvyššího soudu předsedal JUDr. Pavel Janda, přísedící byla JUDr. Marie
Dojčárová, která konstatovala spis a vůbec o případu referovala. Během zasedání se snažila působit na předsedu senátu, aby obžalovaného omezoval v jeho právech. Viditelně ji
pobuřoval fakt, že Heřman Chromý není zlomen, nekaje se o že si dovoluje před soudem
se hájit. Šla dokonce tak daleko, že přerušila závěrečný projev obžalovaného: uvedla, že sice na to nemá právo, ale že nechápe, proč se obžalovaný zabývá písemností, kterou Jan
Dus označil za padělek, když přece krajský soud v Praze Heřmana Chromého za autorství
této písemnosti neodsoudil. M. Dojčárová odsoudila jako soudkyně nejvyššího soudu od
roku 1971 až dosud m n o h o desítek našich spoluobčanů za nezávislé aktivity v oblasti lidských práv, kultury i politiky a vyslovila tresty, které ve svém souhrnu představují několik
set let vězení. Činila a činí tak se zaujatostí, porušujíc často trestní řád. K hrubému porušení zákona došlo i tentokrát: nejvyšší soud zrušil tu část výroku o vině rozsudku, kde se
uvádí, že autorství vulgárního dopisu G. Husákovi není Heřmanu Chromému prokázáno.
Odvolací soud rozhodl sám novým rozsudkem, že hodnotí provedené důkazy odlišně.
Zrušenou část rozsudku tudíž nahradil výrokem, že Heřman Chromý inkriminovaný dopis napsal. Nejvyšší soud tak porušil zákon, konkrétně ustanovení podle § 259 trestního
řádu, zvláště pak odstavec 3, písmeno a tohoto ustanovení, podle něhož odvolací soud nemůže sám »uznat obžalovaného vinným skutkem, pro nějž byl napadeným rozsudkem
zproštěn«. (Srovnej i vysvětlivku č. 10 k tomuto ustanovení: »Zjislí-Ii odvolací soud skutečnosti, které pouze nedoplňují skutkový stav věcí zjištěný soudem prvního stupně, ale
podstatně ho mění, je povinen vrátit věc soudu prvního stupně, aby ji v potřebném rozsahu projednal a rozhodl. Podstatná změna skutkových zjištění může být i důsledkem odlišného hodnocení provedených důkazů,«) Odvolací soud tak překročil porušením zákona
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svou pravomoc a svým rozsudkem, proti němuž jíž není opravný prostředek přípustný,
zbavil Hermana Chromého možností přezkoumání tohoto výroku.
Protože se prokurátor proti rozsudku krajského soudu neodvolal, nemohl nejvyšší
soud uložit Heřmanu Chromému přísnější trest.
Nejvyššsí soud, po zrušení části výroku o víně a celého výroku o trestu rozhodl novým
rozsudkem, že se Herman Chromý odsuzuje ke dvěma letům odnětí svobody v L nápravně výchovné skupině, tedy ke stejnému trestu, který mu předtím uložil krajský soud. Marie Dojčárová, která rozsudek zdůvodňovala, uvedla, že trest je nepodmíněný, protože
vzhledem k postojí Heřmana Chromého, který zaujímá před soudem, nebude trest
podmíněně odložen. Hovořila přitom o výchovném působení trestu na společnost.
Veřejné zasedání sledovali příbuzní a přátelé Heřmana Chromého a rovněž pracovníci
některých západních zastupitelských úřadů. Po vynesení rozsudku povolil předseda senátu Heřmanu Chromému krátkou rozmluvu s manželkou a dětmi.
Tak skončilo soudní řízení s Heřmanem Chromým, který je trestán za nezávislou kulturní činnost a za své kritické postoje. Při normálním průběhu skončí jeho trest 9. dubna
1988. Nezákonné rozhodutí nejvyššího soudu se může projevit jako precedenční rozhodnutí v trestní věci proti Janu Dusovi, který může být, bude-Ii uznán vinným, odsouzen na
tří až deset let do vězení.
16. října 1986
Sdělení VONS č. 574

Dopis Anny Dusové prezidentovi

republiky (7)

Vážený pane prezidente,
dovoluji si navázat na dopisy, které Vám můj manžel poslal dne 22. dubna a 8. května
1. r. a na svůj dopis z 28. května t. r., který jsem napsala po jeho uvěznění.
Dne 9. října t.r. jsem byla při veřejném jednání nejvyššího soudu v Praze. Tento soud
učinil konečné rozhodnutí v trestní věcí pana Heřmana Chromého z Mělníka. Bylo mu
zde přiřčeno autorství vulgárního dopisu, Vám adresovaného.
Prvopis hanobícího dopisu byl příslušníky StB nalezen při domovní prohlídce v naSem bylé. Můj manžel Jan Dus označil tento dopis za podvrh a dne 22. dubna t. r. Vám
napsal dopis, v němž upozornil na to, že podvržením vulgárního dopisuje on i pan Chromý ohrožen. Žádal, aby věc byla vyšetřena a pachatelé tohoto podvodného činu postaveni
pfed soud. Manželův dopis jsme dne 22. dubna t. r. společně předali dr. Burgové ve Vaší
kanceláři.
Přijměte, vážený pane prezidente, tento můj dopis jako projev vážného zneklidnění:
panu Chromému bylo nejvyáším soudem přiřčeno autorství Vás hanobícího dopisu, přestože podrobnému zkoumání byly podrobeny pouze ty jeho znaky, které jsou snadno napodobitelné, a závažné rozhodnutí o autorství bylo vysloveno přesto, že týž soud přiznal
tomuto odbornému zkoumání neúplnost. A přesto, že pan Chromý autorství jednoznačně
a naprosto přesvědčivě opakovaně popíral.
Na základě tohoto rozhodnutí o autorství u nás podvrženého dopisu nebyl panu
Chromému snížen původně vyměřený trest. Na základě téhož rozhodnuti bude bezpochyby Lvrději postupováno v trestní věci mého manžela, kterému hrozí trest odnětí svobody v trvání od tří do deseti let. Zmíněný manželův dopis z 22. dubna t r,, který se stal důležitým předmětem jeho trestního stíhání, je totiž založen na jistotě, že pan Chromý hanobící a u nás podvržený dopis nenapsal.
(7) Vychází bez vědomí autorky. Převzato z Infoch 9 (f986), 5. 12, str. 15.
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Dopis z 22. dubna t r., v němž se na Vás, vážený pane prezidente, m ů j manžel obrátil
v mimořádně obtížné situaci, jsem spolupodepsala. Vyjádřila jsem tak souhlas s jeho obsahem a také naději, že se v naší republice slabí, málo významní lidé mohou dovolat spravedlnosti i proti představitelům státní moci. Je to dopis, který spravedlivě není možno
označit za nepravdivý.
Nepravdivá není ani žádná jiná manželova písemnost.
S uctivým pozdravem

^

DusQvá> Sko,nf

1

V Libiší, dne 20. hjna 1986
277 11 Neratovice - Libiš
Kopie: Nejvyššímu soudu ČSR, Krajské prokuratuře Středočeského kraje, Synodní radě. ČCE, paní Marcele Chromé z Mělníka.
Trestní stihám Jana Duse dále

rozšířeno

Jak jsme již oznámili (viz naše sdelení č. 514, 515, 527, 565), evangelický farář bez
státního souhlasu Jan Dus, signatář Charty 77, je od 20. května 1986 ve vazbě jako obviněný z trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině (§112 tr. z.); později byl obviněn z podvracení republiky (§ 98/1, 2 a, b tr. z.), takže mu hrozí trest od tří do deseti let.
Nyní bylo trestní stíhání Jana Dusa již po druhé rozšířeno, a to o trestný čin křivého obvinění podle § 174/1 trestního zákona, J. Dus se ho měl dopustit tím, že ve svém otevřeném
dopise prezidentu republiky měl křivě obvinit pracovníky Státní bezpečnosti, že vyrobili
falešný důkaz - vulgární dopis G. Husákovi, jehož autorství připsali Heřmanu Chromému. Toto nové obvinění Jana Duse má právní podklad v rozhodnutí nejvyššího soudu,
který v odvolacím řízení v trestní věci proti Heřmanu Chromému v rozporu s ustanoveními procesního práva na rozdíl od soudu prvního stupně uznal H. Chromého vinným, že
vulgární dopis G. Husákovi napsal.
28. Hjna 1986
Sdělení VONS č. 581
Dopis Jana Svobody Českobratrské

církvi evangelické (8)

Vážení bratři, vážené sestry,
dne 9. dubna tohoto roku byla provedena domovní prohlídka u bratra Jana Dusa v
Neratovicích - Libiší. Týž den byla vykonána domovní prohlídka i u pana Heřmana Chromého z Mělníka. Při domovní prohlídce u bratra Jana Dusa byla nalezena obálka s údajným dopisem pana Chromého prezidentu ČSSR, v němž byly hrubé urážky prezidenta
ČSSR a nejvyššího představitele SSSR. Bratr Dus byl zadržen na 48 hodin, pan Chromý
již propuštěn nebyl - byl odsouzen pro trestný čin podvracení republiky ke dvěma rokům
vězení.
Nejen, aby sebe sama zachránil před diskreditací jako přechovavatele podobných
písemností, ale zejména, aby odvrátil od pana Chromého nebezpečí obvinění pro trestný
čin hanobení čelného představitele republiky podle § 103 tr. z. a hanobení čelného představitele socialistického státu podle § 104 tr. z., obrátil se bratr Dus spolu se svou manželkou dne 22. dubna na prezidenta republiky otevřeným dopisem, v němž jej žádá o přešetření této skutečnosti a o nalezení a potrestání skutečných autorů inkriminovaného dopisu. Dne 8. května zaslal Jan Dus prezidentu republiky ještě jeden dopis, v němž blíže specifikoval svá stanoviska.
Namísto odpovědi na tyto dopisy dostavila se dne 20. května 1986 na faru do Libiše
skupina příslušníků StB a odevzdala bratru Janu Dusovi rozhodnutí o zahájení trestního
(10) Vychází bez vědomí autora. PřevzatozInfoch9(1986),č.14,str. 12-14.
229

stíháni pro trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 tr. z. odůvodněné
tím, že dne 22. dubna 1986 poslal »otevřený dopis prezidentu republiky, který byl dne 23.
dubna 1986 zveřejněn tiskovou agenturou AFP«. Poté byl Jan D u s převezen do ruzyňské
vězníce a ve služebním bytě jeho manželky, která vykonává v libisském sboru funkci kostelnice, byla provedena domovní prohlídka, která trvala více než 20 hodin.
D n e 20. června 1986 vyšetřovatel npor, JUDr. M. Kováčik rozšířil trestní stíhání proti
X Dusoví o trestný čin podvracení republiky podle § 98 odst. 1, 2,„ písm. a, b tr. z. s odůvodněním, že »obviněný Jan D u s nejpozději od roku 1978 až do svého zadržení dne 20.
květnu 1986 prováděl podvratnou činnost v úmyslu oslabit a zdiskreditovat činnost
státních orgánů ČSSR. Tuto činnost prováděl ve velkém rozsahu a dlouhodobě ve spojení
s představiteli nelegální organizace Charta 77 a VONS a s cizími činiteli.«
Bratr Jan Dus nastoupil v roce 1957 jako farář nasi církve ve sboru v Chotiněvsi u Litoměřic, V roce 1964 mu byl odňat státní souhlas k duchovenské činnosti především za
účast v odporu proti připravovanému zákonu o rodině, který měí být namířen proti náboženské výchově v rodinách, Po občanské rehabilitací nastoupil opět jako farář Č C E v roce
1966 v Chrástu u Plzně. V roce 1972 m u byl opět odňat státní souhlas, neboř proti němu
bylo vedeno trestní řízení pro pobuřování, j e h o ž se měl dopustit tím, že vyvěsil a delší dobu ponechal ve sborové vývěsce prohlášení 16. synodu ČCE. Byl odsouzen na dvanáct
měsíců odnětí svobody podmíněně s odkladem na dobu tří let.
Bratr Jao Dus se již od doby svého sHudia na bohoslovecké fakultě zabýval S tarým zákonem a zejména pak studiem nejstarších dějin Izraele, kterým se věnoval i v době, kdy
mu nebylo dovoleno aktivně pracovat v církevní službě, V roce 1981 dostal stipendium
university v Leydenu, aby se mohl intensivněji věnovat této práci a připravit k vydání knihu o nejstarších dějinách Izraele. Ve světě je Jan Dus považován za významného starozákonního badatele a zveřejnil již řadu starozákonních studií.
Bratr Jan Dus se nikdy neuza viral před otázkami veřejného života a před otázkami
takzvaně politickými, ať už v době svého působení v církevní službě či v době, kdy se věnoval vědecké práci, Angažoval se J a k již bylo řečeno, proti novému zákonu o rodině, který měl být namířen proti věřícím rodinám, zastával se nespravedlivě stíhaných osob, jako
tomu bylo i v případě pana Chromého z Mělníka. V roce 1983 se významně angažoval ve
prospěch brněnských letničních křesťanů, kteří byli pro svoji víru trestně stíháni.
Tato občanská aktivita nebyla nikterak namířena proti našemu zřízení ani nebyla protizákonné povahy. Naopak ve svém druhém dopise prezidentu ČSSR píše: »Od svého teologického učitele X L. Hromádky jsem v roce 1950 převzal a dodnes podržel přátelský
vztah ke KSČ.« Angažovanost Jana D u s á nesměřovala nikdy proti zájmům naší republiky,
ale byla naopak motivována snahou zasadit se právě o uplatňování platných zákonů, a tím
i o zlepšení kreditu státních orgánů a nikoli o jejich diskreditaci.
Bratr Jan Dus též kritizoval církev včetně jejích představitelů pro její uzavřenost a netečnost vůči problémům, které se jí bezprostředně netýkají, vůči problémům takzvaně politickým i vůči problémům týkajícím se bratří jiné víry (jako tomu bylo v případě brněnských bratří letničních).
Nutno vidět i to, že lhostejnost v postojích lidí nemusí vždy pramenit jen z nechutí
sám se o právo zasadit, ale má své kořeny ve špatné informovanosti nebo naprosté neinformovanosti, Tato neinformovanost občanů ovšem právě nahrává těm, kdo chtějí platné
zákony překrucovat a využívat je proti občanům, kteří se chtějí zasazovat o věci veřejné, o
věci, které by se měly týkat každého z nás.
Snažím se tedy v tomto dopise podat pokud možno objektivní informaci o situaci bratra Jana Dusa a tmím t.ak v naději, že již samo překonání neinformovanosti či zkreslené
informovanosti zbavuje člověka lhostejnosti, do níž je zatlačen, a v posledu i v naději, že i
na postoji církve bude záležet výsledek tohoto politováníhodného trestního stíhání. Píši
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t e n t o list proto, že se n á m z oficiální platformy žádných informací nedostává, a v e víře, ž e
m l u v í m n e j e n s á m za sebe, ale i za ostatní přátele Jana D u s a , k t e r é h o si vážím j a k o teologa, j a k o o b č a n a a p ř e d e v š í m j a k o člověka.
Začátkem srpna bylo vyšetřování u k o n č e n o a bratr Jan D u s byl p o n e c h á n ve vazbě s
o d ů v o d n ě n í m , aby n e m o h l pokračovat v trestné činnosti, vyšetřovací spis byl p ř e d á n
Městské p r o k u r a t u ř e v Praze. Bratru J a n u D u s o v i hrozí trest odnětí s v o b o d y na 3-10 let.
V Praze, d n e 28. října 1986
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Jan Svoboda, absolvent K o m e n s k é h o
evangelické bohoslovecké fakulty
T e n t o dopis posílám všem s b o r ů m a na v ě d o m í Synodní radě Č C E .
Petice za Jana

Dusa (9)

G e n e r á l n í prokuratuře ČSSR
K r a j s k é m u s o u d u v Praze
Od konce května 1986 je ve vazbě J a n D u s , evangelický farář a vědecký pracovník v
oboru dějin s t a r é h o Izraele. M á být s o u z e n za podvracení republiky a hrozí m u trest až d e setiletého odnětí svobody.
H l u b o c e nás znepokojuje skutečnost, že skutkovou podstatu trestného činu m ě l J a n
D u s podle textu obvinění naplnit výlučně tím, že se »nejpozději o d roku 1978« obracel
f o r m o u p í s e m n ý c h p o d n ě t ů i osobních j e d n á n í na různé československé státní a stranické
orgány a některé zahraniční církevní instituce.
Jan D u s se n e j e n od roku 1978, aJe po celý svůj život angažoval j a k o řádný občan t a m ,
k d e m o h l přispět k nápravě nespravedlností, křivd a nesprávných rozhodnutí. J e h o činnost nikdy nebyla n a m í ř e n a proti státním a stranickým o r g á n ů m , naopak vždy postupoval
v součinnosti s nimi v neotřesitelné důvěře, že tyto instituce j s o u zde k o c h r a n ě práv a
spravedlnosti. T u t o důvěru šířil ve svém okolí a poukazova! n a to, že trpělivým úsilím a
zákonnou cestou se občan práva dovolá. M n o h á j e h o j e d n á n í vskutku potvrzovala, že v e
státním a stranickém aparátu působí řada o d p o v ě d n ý c h pracovníků, kteří s v ě d o m i t ě vykonávají svůj úřad a j s o u připraveni k o m p e t e n t n ě a spravedlivě řešit i velmi ožehavé otázky.
V době, kdy nejsou řídké případy všelijaké korupce a hledání pokoutních cest k prosazení
privátních zájmů, Jan D u s důsíedně postupoval instanční cestou; upevňoval tak právní řád
a obnovoval důvěru v orgány státu i strany. N e j e d n o u n e k o m p r o m i s n ě kritizoval ta která
rozhodnutí některých orgánů, n e b o í byl přesvědčen, že věcná kritika j e nejlcpší službou
těm, kterým byla svěřena moc.
D o m n í v á m e se, že trestní stíhání Jana D u s a o d p o r u j e československým z á k o n ů m ,
zvláště zákonu č. 120/76 Sb. a j e křivdou nejen vůči J a n u Dusovi, ale i urážkou těch, kteří
se ve státních a stranických strukturách snaží pečovat o o b e c n é d o b r o a o b č a n a přijíniíýí
jako partnera, n e j a k o b e z m o c n é h o p o d d a n é h o .
Statečné o b č a n s k é angažovanosti Jana D u s a si vážíme a měli by si jí vážit všichni J i m ž
leží na srdci b u d o u c n o s t z e m ě a kteří si přejí, aby se pro narůstající problémy a krizové
jevy v naší společnosti nalezlo s c h ů d n é řešení.
Ž á d á m e proto, aby trestní stíhání proti Janu Dusovi bylo zastaveno.
N a v ě d o m í : Ú V K S Č a Synodní rada Českobratrské církve evangelické.
N á s l e d u j e 260 podpisů; text spolu s podpisy odesílá J a n Kozlík, Pionýrů 69, P r a h a 6
V Praze, d n e 12. listopadu 1986
(9) Převzato z Infoch 9 (1986), č. 13, str. 21.
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Pavel Roubal píše o Jaroslavu
Dr. Lubomír Strou gal
předseda vlády ČSSR

Švestkoví

a Janu Dusovi (10)
V Častrově 19. listopadu 1986

Pane předsedo vlády,
pro případ, že by Vám to nebylo známo, chci Vás upozornit na vězněm lesního dělníka Jaroslava Švestky a evangelického faráře Jana Dusa. Oba jsou stíhám pro podvracení
republiky, každý ovšem v jiné věci. Jaroslav Švestka byl odsouzen na rok (věznice Plzeň Bory) za svůj deník 1984 Orwellův rok a Jan Dus je ve vazbě (věznice Praha - Ruzyně) za
své dopisy státním orgánům.
Nutným znakem trestného činu podvracení republiky je nepřátelství k jejímu zřízeni.
Jak naivní nepřátelé by Jaroslav Švestka a Jan Dus museli být: jak neúčinné nepřátelství
psát deník nebo dopisy. A jaké mínéní o zřízení republiky mají její úředníci, obávající se,
že by j e mohla podvrátit literatura a stížnosti. Proč s takovou samozřejmostí vyloučili
všechny jiné možné pohnutky jednání obou mužů? Já jsem přesvědčen, že Jaroslav Švestka i
Jan Dus psali proto, že nemohli nečinně přihlížet nespravedlnosti.
Zde jsou dvě ukázky z jejich textů:
Během posledních patnácti let jsem napsal desítky dopisů, které bych mohl soudu
předložit, různým institucím, rezortním funkcionářům, redakcím televize, novin i časopisů a podobně. Věnoval jsem tomu mnoho svého volného času a hodně energie. V těchto
dopisech jsem vesmés apeloval ve jménu zákonů přírodních I společenských na obecné
humánní principy, na ohleduplnost k lidem, kteří zde budou žít po nás, protestoval jsem
proti řadě prokazatelné negativních jevů. Jen vzácně se mi dostávalo odpovědi - a pak m ě
vždy děsila jejich ignorance, neinformovanost, nezájem a někdy i jistý cynismus pisatelů.
To byl také projev mého »evidentního nepřátelství« k socialismu? Studium těchto dopisů
by muselo toto tvrzení zcela vyvrátit... Jestliže jsem se provinil tím, že jsem zapsal anekdoty, které mezi lidmi kolují, připouštím, že anekdoty byly někdy třeba pro někoho urážlivé, jestliže jsem o nékterých jevech čí osobách psal slovy, kterými lidé obyčejně mluví, a
jestliže za to mám být trestán, pak dochází k hlubokému paradoxu. Pak ve státě, kde vládne lid, údfuně, režimJ e h o hlas J e h o folklor v nejhlubším slova smyslu potírá... A zde j e
trestní právo bezmocné. Rozsudky za politické vtipy vyprávěné po hospodách či dokonce
zapsané mohou naplnit věznice, ale nikoliv pozvednout humanitu režimu ... Na sluchadla
se čeká až dva a půl roku, pokud ovšem pacient mezitím nezemře, protože objednávky
jsou naplňovány jen z j e d n é třetiny (Dikobraz č. 37/85, str. 3). Na zubní rovnátka čekají
děcka rok. »To už může být ovšem, bohužel, pozdě« (Problém: zubní rovnátka pro dětí,
příloha Rudého práva Haló sobota 15. června 1985). Ještě dlouze bych mohl z výstřižků
citovat, Ostatně sám jsem s dosti bolestivým ateromem od srpna 1985 do února 1986 pracoval - čekal jsem na operaci. Úroveň našeho zdravotnictví není dána úrovní péče o prominenty a lidi režimu, ale zdravotní péčí o jakékoliv děcko a jakoukoliv babičku. Tvrdím,
že trestáni by měli být ti, kteří prokazatelně mizerné poměry v našem zdravotnictví způsobili; ne já, který jsem tyto poměry toliko konstatoval (Jaroslav Švestka: Koncept závěrečně
řeči před nevyšším soudem ČSR).
Každé státní společenství, které nechce zaniknout ani otročit cizím zájmům, musí mít
vedle morálně a fyzicky zdatné armády také poctivou a zdatnou Uyinou policii. Každého
pracovníka Státní bezpečnosti, s kterým jsem se setkal, jsem se zachováním nezbytně nutné opatrnosti vždy také dlouho pokládal za poctivého policistu, dokud m ě o n sám nepřesvčdčil o opaku. Nepochybuji o tom, že někteří pracovníci Státní bezpečnosti, s kterými
jsem dosud jednal, si zaslouží tento můj vztah zásadní důvěry k pracovníkům tajné policie
(10) Vychází bez vědomí autora. Převzato z Infoch 9 (1986), č. 14, str. 12-14.
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mého státu a že ze své strany tento můj vztah k nim a k jejich instituci poznali a pokud mě
pod vlivem pochybené ideologické a poLitické indoktrinace stále ještě pokládají za nepřítele, že mě aspoň pokládají za nepřítele poctivého a že to nebylo z pokrytectví, že se mnou
jednali s respektem ... I nejtvrdší kritika pracovníků Státní bezpečnosti, obsažená v tomto
dopise, má přispět k zlepšení práce této instituce (Jan Dus: Dopis prezidentu republiky z
22. dubna

1986).

Tak takovíto lidé jsou v našich věznicích. A to v době, kdy se ve Vídni prověřuje
uplatňování Závěrečného aktu helsinské konference. Pane předsedo vlády, tato republika
nepatří jenom funkcionářům, policistům a soudcům. Je zrovna tak moje, Jaroslava Švestky a Jana Dusa. Vezměte v úvahu naše hlasy a zjednejte nápravu.
Ing, Pavel Roubal, 39463 Častrov 131
okres Pelhřimov
Jan Dus České národní radě {11}
Dne 11. února 1987 se evangelický farář Jan Dus t. č. ve vazbě obrátil se třemi podněty
na Českou národní radu. Z jeho rozsáhlého podání vyjímáme:
Dámy a pánové!
Předkládám Vám tři podněty k zlepšení činnosti SNB, prokuratury a soudů.
1) Prostřednictvím Ústředí české advokacie nechť jsou obhájci a obh^jkyně v ČSR
vyzváni, aby upozornili na trestní případy z posledních let, v kterých by podle jejich
mínění svědomité šetření prokázalo:
a) že příslušníci SNB vyrobili proti občanům ČSSR nebo jiných států lživé protokoly
o výsleších, padělané písemnosti, jiné padělky;
b) že příslušníci přinutili občany ČSSR nebo jiných států bitím, jiným trýzněním,
urážkami nebo hrozbami k doznání trestných činů, kterých se tito občané nedopustili, nebo k lživým svědeckým výpovědím proti jiným občanům;
c) že se příslušníci sami dopustili trestného činu křivé svědecké výpovědi, aby zabránili odhalení vlastních výše uvedených nebo jiných vlastních trestných činů nebo odhalení trestných činů jiných příslušníků SNB;
d) že prokurátoři projevili při přešetřování pravdivých stížností občanů na trestné jednání příslušníků SNB (např. na trýznění, vyhrožování, ponižování, falšování protokolů ü
důkazů, navádění k trestné činnosti) hrubou nedbalost, takže trestné činy příslušníků zůstaly neodhaleny;
e) že prokurátoři projevili i při jiných příležitostech, zvlášť při vypracovávání obžalob
a při soudním jednání pobuřující shovívavost vůči očividným trestným činům příslušníků
SNB;
0 že prokurátoři obvinili toho občana, který podle pravdy upozornil na trestný čin
příslušníka SNB, z trestného činu, ať už skutečného či vykonstruovaného, aniž však přikročili k objektivnímu přešetření občanovy stížnosti na trestný čin příslušníka, takže prokurátoři poskytli trestním stíháním popř. i uvězněním lakového občan a příslušníkovi SNB
ochranu před odhalením jeho trestného činu;
g) že soudcové a zvlášť předsedové senátu projevili vůči očividným trestným činům
příslušníků SNB neméně pobuřující shovívavost než zmínění prokurátoři a že soudcové
navíc projevili při přijímání obžaloby, při soudním jednání a pří formulování rozsudku a
jeho odůvodnění pobuřující shovívavost vůči závadnému jednání těch prokurátorů;
(10) Vychází bez vědomí autora. Převzato z Infoch 9 (1986), č. 14, str. 12-14.
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h) že se příslušníci SNB, proku rátoři a soudci dopustili jiných bezostyšných trestných
činů popř. jiného iirube závadného jednání, n e ž jsem uvedl pod a) až g).
2) Národní í federální ministerstva, příslušná pro SNB, prokuraturu a soudy nechť
jsou vyzvána k zjednání nápravy a k podání zprávy o provedených opatřeních.
3) Novináři a redaktoři nechť jsou zbaveni nejtížívéjších omezení, která jim dosud
brání v tom, aby na hrubě závadné popř. trestné jednání příslušníků SNB, prokurátorů a
soudců upozorňovali veřejnost D n e š n í neformální cenzura s e ovšem nesmí rušit překotně, aby nedoSJo k opakování tragických omylů madarské reformy roku1 1956 a československé reformy roku 1968. Protože u nás dochází k přestavbě s velkým zpožděním, j e
většina obyvatelstva včetně jeho vysokoškolsky vzdělané části politicky silně zaostalá a j e š tě íadu let nebude schopna odpovědného svobodného rozhodování, zároveň je však nikoli zanedbatelná část obyvatelstva pošetile sebevědomá d o té míry, že by příliš rychlé uvolnění neformální, ale reálné cenzury otevřelo cestu d o b r o d r u h ů m a vyneslo'je na politicky
důležitá místa. Čím pomaleji však bode uvolňována neformální cenzura, tím důsledněji a
bez příliš velkých odkladů by měla být ministerstva očištěna, ovšem také z iniciativy zákonodárných sborů, od ochránců násilníckých pracovníků SNB, prokuratury a soudů. O provedených opatřeních proti násilnickým pracovníkům státního aparátu b u d e n u t n o včas informovat veřejnost, aby se předešlo výbuchu roztrpčení, n a h r o m a d ě n é h o v důsledku
mnohaletého prodlení s přestavbou.
Po podrobném zdůvodnění svých návrhů Jan Dus uvádí čtyři případy občanů, s kterými
se setkal ve vazbě, a dokládá na nich hrubě porušování československé zákonnosti.
Své
podání končí slovy:
Se svými třemi podněty se na Vás obracím jako člen českobratrské evangelické církve,
který do roku 1972 pracoval jako farář a za faráře už nepřestane platit. V září 1984 jsem
upozornil Světovou radu církví obšírným m e m o r a n d e m na to, že nejen československé
politické a státn í vedení, ale také Č C E a především vedoucí představitelé církve jsou odpovědní za krizi československé společnosti. Kdyby totiž už před lety upozorňovali jako
občané a představitelé věřících a Boží služebníci na to, že pracovníci československého
státního aparátu nedodržují platné státní zákony, přivodili by si tím nějaké osobní nesnáze, jistě by tím však nakonec vydatně přispěli k t o m u , aby československé politické a
státní vedení přikročilo k nápravě. Také svým m e m o r a n d e m ze září 1.984 jsem vzbudil silnou nelibost kpt. d:r. Daniela Bežucha a jeho společníků ze Státní bezpečnosti, takže mi 9.
dubna 1986 d o bytu podstrčili a tam krátce na to úředně zabavili padělaný dopis, který
m n e měl politicky zkompromitovat a připravit m é trestní stíhání. Moje m e m o r a n d u m ze
září 1984 bylo zařazeno do dokumentace k m é m u vyšetřovacímu spisu jako j e d e n z důkazů m é h o podvracení socialistického zřízení ČSSR. Tím se moji pronásledovatelé ze Státní
bezpečnosti a z krajské prokuratu ry v Praze jasně usvědčili jako přívrženci sektářsky násílnlekóho pojetí socialismu. Vazba mi potvrdila správnost m é h o m e m o r a n d a ze září 1984.
Teprve ona mi otevřela oči pro velikost dluhu evangelických církevních představitelů vůči
československé společnosti. Protože nečinně sledovali či vůbec nechtěli vidět a potom
skutečně ani neviděli, jak bezostyšně a s jakými zhoubnými důsledky porušují někteří pracovníci československého státního aparátu platné československé zákony, nebyli schopni
přesvědčivě šířit Kristovo evangelium, které otvírá jednotlivcům i celé společnosti nejspoiGhlivSJší východisko z přítomné krize. Abych přispěl svým osobním podílem k zmenšení
toho tíživého dluhu českobratrské církve vůči spoluobčanům, předložil jseni Vám, dámy a
pánové, na začátku tohoto dopisu tři určité podněty k zlepšení činnosti SNB, prokuratury
a soudů.
Ruzyně 11. února 1987
Jan Dus
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Jan Dus

obžalován

Koncem ledna 1987 byla krajskému soudu v Praze doručena obžaloba n a Jana Duse,
kterou podává krajský prokurátor v Praze JUDr, Lubomír Hofbauer (vzhledem k Dusovu
bydlišti v Neratovicích j d e o soud a prokuraturu Středočeského knye, nezaměňovat s analogickými městskými institucemi - pozn. VONS). Prokurátor žaluje Jana D u s e celkem z
pěti trestných činů:
odst.
-

podvracení republiky, a to ve větším rozsahu a ve spolupráci s cizím činitelem (§ 98,
1, 2 a, b tr. z.);
poškozování zájmů republiky v cizině (§ 112 tr. z.);
útoku na státní orgán a orgán společenské organizace (§ 154, odst. 2 tr, z,);
útoku na veřejného činitele (§ 156, odst. 2 tr. z.);
křivého obvinění (§ 174, odst. 1 tr. z.}.

Vzhledem k nejprísnějšímu z těchto ustanovení (§ 98) hrozí Janu Dusovi, bude-li shledán vinným, trest odnětí svobody v rozmezí od tří do deseti let. Pokud je nám známo,
soud dosud nestanovil datum hlavního líčení, proces proti Janu Dusovi by však mohl proběhnout v nejbližších několika týdnech.
Evangelický farář bez státního souhlasu Jan Dus, otec čtyř dospělých dětí, aktivní signatář Charty 77 a mj. přední československý biblista, se měl uvedených trestných činů
dopustit tím, že od roku 1978 se až do svého uvěznění dne 20. května 1986 vytrvale a trpělivě obracel na různé státní orgány a společenské organizace ve snaze pomoci několika
svým bližním, jimž se podle jeho názoru děla křivda. Jmenovitě vypočítává obžaloba Dusovi intervence v případě trestních postihů proti evangelickému faráři Janu Simsovi
(1978), proti evangelickému aktivistovi a členu VONS Janu Litomiskému (1982) a proti
Rozhodným křesťanům letničním v Brně (1983). Za trestné pokládá obžaloba i to, že se
Jan Dus nesmířil s politicky motivovaným nepřijetím svého syna na gymnasium a že se
mu nakonec podařilo toto rozhodnutí zvrátit (1980). Všech pěti uvedených trestných činů
se však měl Jan Dus dopustit a pomstu příslušných orgánů na sebe přivolat tím, že na jaře
roku 1986 se zastal svého uvězněného přítele Heřmana Chromého; v otevřeném dopise
prezidentu republiky Dus prohlásil, že hanopis, který byl u něj nalezen při domovní
prohlídce a jehož autorství bylo přičítáno Heřmanu Chromému, musel být do j e h o bytu
vnesen příslušníky Bezpečnosti. Dusovu vinu pak zvyšuje to, že některá svá podání koncipoval jako otevřená, takže se s nimi mohl seznámit širší okruh spoluobčanů a že se dokonce několikrát obrátil i na zahraniční představitele své církve.
Není příliš dobrým vysvědčením o právní kvalifikaci pana prokurátora, užívá-li proti
Dusovi vedle ustanovení § 154 také § 156, který je ze zákona vůči prvnímu subsidiární a
kde je tudíž jednoznačný souběh vyloučen. Není příliš dobrým vysvědčením o právním
povědomí a celkové odpovědnosti státních i stranických orgánů J e s t l i ž e si po deset let s
Janem Dusem korespondovaly a vyhověly řadě j e h o podnětů, aniž by rozpoznaly zločinnost a společenskou nebezpečnost jeho (tedy následně i svého) počínání. Není konečně
příliš dobrým vysvědčením o našem státním zřízení, mohou-li naprosto nepochybné
občanské ctnosti a zásluhy být posuzovány podle paragrafů trestního práva.
Proces proti Janu Dusovi, dojde-li k němu, bude jedním z nejmonstróznějších procesů posledních let vzhledem k výši hrozícího trestu a vzhledem k politickému a společenskému významu Jana Dusa: mocenské orgány jsou si vědomy, že tuto záležitost nedokáží
sprovodit ze světa v rdousivém tichu a že se naopak musí stát výstražným příkladem ostatně obžaloba se nikterak netají míněním, že hlavní zločinci jsou doposud n a svobodě,
ale že na ně brzy přijde řada.
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Bude-Ii Jan Dus odsouzen, bude to nejen i d s k á i právní nehoráznost, ale také deklarace
státní mocí, že n e m á zájem žít v míru se společností (sr. sdělení č. 514, 515, 527, 565, 581).
16. února 1987
Sdělení VONS 5. 615

Proces, s Janem Dusem

stanoven

Předseda senátu krajského soudu v Praze, který j e zároveň předsedou t o h o t o soudu,
JUDr. Dušan Veselý,, stanovil hlavní líčení v trestní věci proti Janu Dusovi na 17. březen a
následující dny. Líčení se m á konat v místnosti číslo 172 ve třetím patře soudní budovy ve
Spálené ulicí číslo 2, Praha 2 a první den jednání m á začít pravděpodobně v 8.30 hodin.
Evangelický farář bez státního souhlasu, signatář Charty 77, 55-3etý Jan Dus;, který j e
od 20. května 1986 ve vazbě, je stíhán pro pět trestných činu, z nichž nejzávažoější j e
podvracení republiky podle § 98, odst. 1, 2 a, b trestního zákona; hrozí mu trest od tří do
deseti let, Protiprávní podstatu trestního stíhání a chystaného procesu s Janem D u s e m
j s m e jíž několikrát objasnili (viz naše sdělení č. 514, 515, 527, 565, 581 a 615).
Znovu připomínáme, že solidární akce a postoje, a to jak v Československu, ták i v
zahraničí, mohou těžký osud tohoto dobrého a statečného člověka zmírnit.
6. března 1987
Sdělení V O N S č, 620

Podle telefonické zprávy z Československa ze dne 11. června 1987 byl Jan D u s propuštěn z vazby,,,

VÝROČÍ S M R T I JANA P A T O Č K Y
Dokument
Charty 77 č. 15/87

Před deseti lety, 13. března 1977, zemřel muž, j e h o ž politické myšlení, veřejné činy a
sokratovská smrt jsou symbolem filosoficky zdůvodněného a nenásilného úsilí o občanskou společnost a občanská práva, jeden z první trojice mluvčích Charty 77, profesor Jan
Patočka.
Jnn Patočka se narodil 1. června 1907 v rodině středoškolského profesora. P o maturitě
na pražském gymnasiu studoval na filosofické fakultě University Karlovy, v Paříži na Sorbonně, dále v Berlíně a ve Freiburgu, kde se stal žákem E d m u n d a Husserla. N a Universitě
Karlově byl prohlášen doktorem filosofie, od roku 1937 docentem, 1967 doktorem věd,
1968 profesorem University Karlovy. Roku 1972 poslán do důchodu. Veřejně přednášet
mohl jen několik krátkých let, nikdy však nepřestal udržovat, ba rozšiřovat kontakty s
evropským filosofickým myšlením a současně se dvěma generacemi svých žáků.
Po čtyři desetiletí bylo středem j e h o filosofické práce téma postavení člověka ve světě,,
problém při rozeného světa a nového věku vědy, kterou se člověk od svého přirozeného
světa jakoby odděluje, čímž ztrácí schopnost přirozeného porozumění světu a orientace v
něm, přičemž j e zřejmé, že moderní lidstvo nemá možnost se védy zříci Souběžně s touto
problematikou se Jan Patočka dlouhá léta důkladně zabýval výkladem starořecké filosofie
a jejím chápáním života lidské pospolitosti - obce. K r o m ě rozsáhlého vlastního filosofického díla vytvořit významné překlady děl Hegetových, překládal a redigoval spisy J. A .
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Komenského. Svým filosofickým působením získal mezinárodní věhlas, který v poslední
době sílí (tri spisy vyšly francouzsky, chystá se několikasvazkový výbor německý).
Patočkovy filosofické úvahy a studie o dějinách vztahů občana a státu, o životě předpolitickém a životě politickém, o tradicích antické demokracie a evropského humanismu
zcela zákonitě vedou k rozmýšlení o situaci české společnosti, k úvahám o krisi našeho
politického a občanského myšlení a k závěrům o nutnosti sebezáchovných činů.
Vědomí povinnosti angažovat se celou svou bytostí proti silám ohrožujícím přítomnost i budoucnost morálního charakteru národa vyslovil Jan Patočka již v roce 1975, když
v pražských domácích seminářích přednášel o duchovní odpovědnosti dnešní inteligence.
Na podzim roku 1976 naléhavě upozornil na význam skutečnosti, že Československo přistoupilo k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a k Mezinárodnímu
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, a prohlásilo j e platným zákonem
republiky. V té d o b ě soudním procesem vrcholila persekuce českého hudebního undergroundu, zejména skupiny Plastic People of the Universe. Profesor Patočka byl mezi těmi,
kteří se ze zásadních důvodů, majíce na paměti ideál solidarity s každým, kdo je vystaven
bezpráví, vyslovili ve prospěch jejich věci, zdánlivě vzdálené j e h o zájmu. S Novým rokem
se zrodila Charta 7 7, jejíž úvodní prohlášení je výzvou spoluobčanům i představitelům státu k obnovení občanské sebeúcty a úcty k občanstvu, k rehabilitaci vážnosti zákonů jako
dobrovolných norem, které si klade a ke kterým se vztahuje civilizovaná společnost.
Během ledna a února 1977 rozpoutaly státní orgány a masové sdělovací prostředky
proti Chartě 77, jejím mluvčím a signatářům celostátní kampaň, jejíž prudkost a rozsah jen
potvrdily aktuálnost společenských problémů, na které Charta upozornila. Jan Patočka se
nedal zastrašit difamacemi sdělovací mašinérie ani zlobou po týdny chrlených rezolucí vydávaných za »hlas lidu«. Své pověření plnil nikoli jako pouze protokolární mluvčí, nýbrž
jako vpravdě zplnomocněný tlumočník idejí Charty. V těch týdnech vydal klíčové stati
Čím je a čím není Charta 77 a Proč nesmí být Charta 77 zveřejňována a jaké jsou logické
prostředky jejího zkreslování a utajování. Považoval za velmi důležité znovu a znovu
státním orgánům i veřejnosti opakovat, že Charta nemůže ustoupit a neustoupí z cesty naprosté legality - vždyť její vznik jako »neformáln ího otevřeného společenství lidí různých
přesvědčení, různé víry a různých profesí« byl bezprostředně vyvolán vyhlášením zákona
120/1976 Sb. o mezinárodních paktech. Jakožto mluvčí Charty 77 byl předvolán
k úředním pohovorům, p o předvolání na Generální prokuraturu mohl rád konstatovat:
»... beru na vědomí, že mě Generální prokuratura bere na vědomí jako mluvčího Charty 77«. Autorita j e h o demokratického přesvědčení, rozvaha a pevnost dopomohly Chartě
k důležitému vítězství. »Totální válka« proti ní selhala, téměř každý v zemi věděl, že Charta existuje, čím dál víc lidí vědělo, co skutečně představuje, a tehdejší mocenské orgány
byly nuceny - samozřejmě velmi nerady - její přítomnost v životě společnosti de facto
uznat. Jan Patočka nepochyboval o tom, že výhružky a represe budou pokračovat. Měí s
nimi zkušenost a věděl, že přijdou. »Čelím tomu s klidem, který zaručuje dobrá věc,« poznamenal.
1. března 1977 vyhledalo Jana Patočku několik členů doprovodu holandského ministra zahraničí Maxe van der Stoela, který v těch dnech pobýval v Praze na oficiální návštěvě. Později téhož dne byl profesor Patočka ministrem van der Stoelem na vlastní žádost
přijat a vyložil mu v přítomnosti novinářů smysl činnosti Charty 77. D o d o m u Jana Patočky se ještě téže noci dostavili dva důstojníci Státní bezpečnosti. Po sérii mnohahodinových výslechů, zahájených 2. března ráno, utrpěl Jan Patočka prudký srdeční kolaps. 3.
března byl hospitalizován v nemocnici na Strahově. V nemocničním pokojí ještě signoval
dva dokumenty Charty a připravil stať Co můžeme očekávat od Charty 77. V neděli 13,
března před polednem v nemocnici z e m ř e l
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Pohřeb se konal ve středu 16. března v 10 hodin na břevnovském hřbitově u kostela
svaté Markéty. Smuteční oznámení tiskárna nedodala včas. Na vyšší příkaz nesměla pražská květinářství přijímat objednávky na věnce a tisknout stuhy pro tento pohřeb a ráno v
den pohřbu prodávat květiny. Široké okolí hřbitova bylo policejními zátarasy uzavřeno
pro automobilovou dopravu. Bezpečnostní orgány zadržely mnoho občanů jen proto, aby
jím znemožnily účast na pohřbu. Hřbitovní bránu střežily desítky agentů Státní bezpečností a uniformovaných policistů. Každý z asi 1200 smutečních hostů byl filmován čí fotografován policejními kameramany. Po celou dobu pohřbu kroužil nad hřbitovem vrtulník
z letky ministerstva vnitra a na pahorku za hřbitovní zdí stáli jezdci Rudé hvězdy, sportovního oddílu ministerstva vnitra, a pouštěli motory svých stojících plochodrážních motocyklů na nejvyšší obrátky.
Tak jako ani nasazená technika nepřeřvala tragédii jeho smrti, nic nemůže přehlušit
živý odkaz Jana Patočky. Byl filosof, kterému se přes veškerá protivenství podařilo dostát
závazku filosofického života - přísně analyzovat a přesně pojmenovávat to, oč běží v duchovních výkonech, kterými jsou kultura, dějiny a filosofie sama, pečlivě zkoumat lidský
»život na světě« a vydat o provedených zkoumáních zprávu. V okamžiku hluboké morální
krize společnosti a národa Jan Patočka, veden hlasem svědomí evropského vzdělance, vystoupil z útočiště svého soukromí a promluvil k ohrožené obci i k těm, kdo ji ohrožují.
Tímto krokem neopustil filosofii; nečekaným, protože dávno neviděným mravním gestem ji naopak naplnil výzvou universální odpovědnosti ducha a dlouhá léta zapomínané
poslání filosofie svým činem veřejně očistil. .
Jako událost historického významu můžeme s dnešním desetiletým odstupem hodnotit setkání Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí. To, co se ve své době opravdu »vymykalo diplomatickým zvyklostem«, totiž setkání oficiálních představitelů vlád se
zástupci neformálních občanských iniciativ a obdobných zájmových skupin, se časem stalo přímou podmínkou diplomatických jednání samých, a to nejen u nás, ale i v jiných
zemích střední a východní Evropy. Světová veřejnost - zvláště evropská - ale i vlády si čím
dál hlouběji uvědomují nedělitelnost otázek mírového soužití a lidských práv, jejich bytostnou, ne snad pouze filosoficky povšechně předpokládanou či politicky motivovanou
spojitost. Charta 77 se k tomuto tématu několikrát výslovně vyjádřila; Jan Patočka pomohl nám i světu odhalit význam oné podstatné spojitosti.
Koncem letošního jara by se Jan Patočka dožil osmdesáti let. Charta 77 chce v dnešních dnech sobfi i všem spoluobčanům připomenout památku tohoto velkého muže.
Praha 3. března 1987
Jan Litomiský
mluvčí Charty 77
Václav Havel

Libuše Silhánová
mluvčí Charty 77
Jiří Hájek

Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

BLAHOPŘÁNI LADISLAVU HEJDÁNKOVI
K UDÉLENl ČESTNÉHO DOKTORÁTU
Dokument Charty 77 č. 7/87
Universita v Amsterodamu, která letos slaví své 355. výročí, udělila 8. ledna 1987 čestný
doktorát českému filosofovi dr Ladislavu Hejdánkovi za jeho příspěvky k filosofii současnosti, za udržování dialogu mezi filosofií v Československu a na Západě a za obhajování
svobody filosofie.
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Ladislav Hejdánek, který vystudoval filosofii a sociologii na Karlově Universitě a v roce 1952 zakončil svá studia doktorátem, mohl publikovat teprve v šedesátých letech, a to v
časopisech Tvář, Vesmír, Křesťanská revue> Plamen a Slovenské pohfady a ve sbornících
Podobyr v letech sedmdesátých v samizdatu. Svému oboru se mohl plně věnovat j e n v
krátkém období od roku 1968, kdy se stal pracovníkem Filosofického ústavu ČSAV, do
roku 1970, kdy musel z Československé akademie věd odejít,
Ladislav H e j d á n e k j e přímým žákem Jana Patočky a k jeho dalším inspirňtorům patři
Sören Kierkegaard, Alfred N. Whitehead a Emanuel Rádi. Trvalým tématem jeho článků
a studií je kritika metafyzického - v Hejdánkově pojetí předmětného - myšlení a na jejím
podkladě rozvrh myšlení »nepredmětného«.
Od konce sedmdesátých let Ladislav Hejdánek pořádá ve svém bytě filosofické semináře s mezinárodní účastí. Navázal jimi na iniciativu Julia Tomina, jehož semináře Státní
bezpečnost soustavně rušila zásahy, perlustracemi a šikanami. Snažila se znemožnit i semináře Hejdánkovy, který na výhružky odpověděl požadavkem, aby m u byl vystaven
písemný zákaz. To se nestalo, a semináře tedy pokračovaly. Po období zásahů a šikan ze
strany Bezpečnosti následovalo období zklidnění, kdy se zdálo, že převahu získává rozum;
to však netrvalo dlouho a následovala další vlna zásahů, z nichž nejtrapnější mezinárodní
ohlas mělo zatčení předního francouzského filosofa Jacquesa Derridy.
Tématy těchto bytových seminářů byly mj. úvod do filosofie, filosofie přírody inspirovaná Whiteheadem a kladoucí ústřední důležitost pojmu událost (struktura událostí a
reaktibilita událostí), vztah filosofie a náboženství, filosofie dějin a v poslední době otázky
etiky. Kromě toho uspořádal Ladislav Hejdánek semináře, věnované menším cyklům:
svatý Augustin, Husserlova fenomenologie, Heideggerova filosofie.
Kromě těchto seminářů, které svou úrovní i volbou témat vzbudily mezinárodní
zájem a jichž se zpravidla účastnili přední filosofové z francouzských, holandských, anglických a jiných universit, vedl Ladislav Hejdánek i diskuse o filosofii pro menší okruhy
zájemců.
Blahopřejeme Ladislavu Hejdánkovi, přednímu českému filosofovi, k mimořádnému
ocenění, kterého se mu dostalo od University v Amsterodamu, a přejeme mu zdraví a
optimální podmínky pro jeho další činnost.
V Praze, dne 22. ledna 1987
ing. Jan Litomiský
mluvčí Charty 77

dr. Libuše Šilhánová
mluvčí Charty 77

Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

239'

Zprávy a recense

JOSEF KOLÁČEK

(Řím)

V Z P O M Í N K A

NA

OTCE

VÁCLAVA

FEŘTA

S v a t ý I g n á c z L o y o l y n e z a p ř e v sobě vojáka,
š p a n ě l s k é h o k r á l o v s k é h o důstojníka ani po
s v é m o b r á c e n í , k d y s e d á v á d o služby věčnému
Králi. J e h o s t r a t e g i c k é m y š l e n í proniká i do
e x e r c i c i ř . N e n í d i v u , ž e t e d y i nově založenému
T o v a r y š s t v y dal j a k o b y c h a r a k t e r i s t i k u - že má
být v c í r k v i j a k o u s i » l e h k o u jízdou«, která se v
b i t v ě n a s a z o v a l a n a n e j u h raženějších místech.
Č e š t i n a , j e ž s v o u s t ř í z l i v o s t í a někdy hrubozrn o s t í z r c a d l í p r o ti r o m a n t i c k ý rys, ironii a skepsi v p o v a z e Č e c h ů , n a z ý v á č l o v ě k a tohoto typu
» v š e u m ě l « , n e b o s p e j o r a t i v n í m nádechem či
m í r n ý m p o l i t o v á n í m » d ě v č e p r o všechno«, i
P. VÁCLAV F E ß T T . J .
k d y ž j d e o k r a j n ě o b ě t a v é h o muže, který nedoNarozen 23. 12. 1903 v Z&mosti
k á ž e o d m í t n o u t n ě č í p r o s b u , či jak říká jiné
(Rožďa lovíce)
č e s k é ú s l o v í , » k t e r ý by s e samou dobrotou
Zemřel 4. 4. 1986 v ftímě
rozkrájel«.
T ě m i t o p ř í m ě r y i h i s t o r i c k ý m i o d k a z y s e s n a ž í m n a s k i c o v a t vytříbenou
s k r o m n o s t O t c e F e ř t a . K o l i k r á t já j e n slyšel z j e h o ust, k d y ž j s e m připomínkou jeh o z á s l u h c h t ě l n a p ř í m i t j e h o s e b e v ě d o m í : » H o c h u , já celý ž i v o t jen zalepoval
d í r y ...« V T o v a r y š s t v u s e t é h l e c t n o s t i ř í k á p o s l u š n o s t a je p á t e ř í jezuitské spirit u a l i t y . T o m u , k d o j e a l e r g i c k ý v d u c h u m o d e r n í h o k o n f o r m i s m u na pojem »pos l u š n o s t « , b u d e asi více v y h o v o v a t s l o v o » d i s p o n i b i l i t a « , b ý t k dispozici, být vnit ř n ě s v o b o d n ý , t a k ž e v r o z k a z u p ř e d s t a v e n ý c h n e j e n r o z p o z n á m Boží vůli, nýbrž
ji I s n a s a z e n í m v š e c h s v ý c h s c h o p n o s t í b u d u p l n i t . D í v á m e - l i s e na život Otce
F e ř t a z t o h o t o h l e d i s k a , b u d e m e a s i m u s e t h l e d a t u š l e c h t i l e j š í výrazy obdivu a
úcty, a b y c h o m j e n z č á s t i vyjádřili,, č í m žil.
O t e c F e ř t s c n a r o d i l p ř e d Š t ě d r ý m d n e m 2 3 . p r o s i n c e 1 9 0 3 v malé osadě Zám o s t f , p ř i f a ř e n é k R o ž ď a l o v i c f m , od k t e r ý c h je d ě l i l a ř e k a T r n a v a , okres Jičín,
d i e c é z e L i t o m ě ř i c e . N a v e s n i c i , j a k t o b ý v a l o z v y k e m ve v š e c h domkářských rod i n á c h , m u s e l y d ě t i p o m á h a t n a p o l i i d o m a v m a l é m h o s p o d á ř s t v í , takže malý
V á c l a v z a k u s i l v š e c h n y slasti i s t r a s t i d o m k á ř s k é h o s y n k a . J e h o bystrosti si všiml
r o ž ď a l o v i c k ý k a p l a n P, P a v e l M u d r o c h , p o z d ě j š í f a r á ř v Byšicích u Mělníka;
v í d á v a l h o d e n n ě j a k o m i n i s t r a n t a . Z a š e l z a j e h o r o d i č i a p ř e m l u v i l je, aby dali
s y n k a n a s t u d i e . S á m m u p a k z a ř í d i l p ř i j e t í d o k o n v i k t u v M l a d é Boleslavi, založ e n é m m o n s . K o r d a č e m , p o z d ě j š í m p r a ž s k ý m a r c i b i s k u p e m . Prozřetelnostníbyla o c h o t a d a l š í h o k a p l a n a P. J o s e f a P a ř f k a u č i t m a l é h o m i n i s t r a n t a latině, neboť
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mezitím vypukla první světová válka a mírně pocuchala Václavovy studijní
plány. Manželé jeho starších sester - Václav byl nejmladší - museli narukovát, a
tak jedenáctilety školák byl zapojen do prací na hospodářství. V roce 1916 však
jej P. Pařík vzal do Prahy, aby se pokusil o přijetí do arcibiskupského gymnázia v
Praze-Bubenči. O znalostech malého Václava svědčí výrok tehdejšího rektora P,
Ježe: »Toho chlapečka si tu necháme.« Výsledek přijímací zkoušky umožnil, že
začal hned sekundu. Po maturitě v roce 1923 se hlásil na bohosloví. Další známkou jeho kvalit je skutečnost, že byl poslán studovat do Říma, do tehdejší České
koleje, Bohemika, předchůdce dnešního Nepomucena. O jeho velkodušnosti
svědčí i to, že se nespokojuje s výsadním postavením, jež mu kynulo jako knězi,
který »studoval v Římě«, nýbrž že po dvou letech, už jako mladý doktor scholastické filosofie, o prázdninách roku 1925 žádá o vstup do Tovaryšstva Ježíšova,
Noviciát začínal na Velehradě, podle tradice české provincie v předvečer
mariánského svátku 7. září 1925. Dvouletý noviciát pod vedením novicmistra
P. Wirsiga zakončuje prvními řeholními sliby 8. září 1927. Vzápětí odchází na arcibiskupské gymnázium do Bubenče za prefekta nižších tříd. Na doplňovací filosofická studia ho představení posílají do Pullachu u Mnichova a hned nato do
Lovaně, Belgie. Tam je vysvěcen na kněze 24. srpna 1933, Také třetí probaci koná v Belgii, a to pod vedením P. Janssense, pozdějšího generálního představeného Tovaryšstva. Po návratu do vlasti si ho tehdejší ředitel arcibiskupského gymnázia P. Smrž vyžádal za profesora náboženství. Ještě se ani neohřál a už bylo
potřebí, aby se ujal vedení sekretariátu Mariánských družin u svatého Ignáce.
Zde se rozvinula a vyzrála jeho mariánská úcta. Hmatatelným vyvrcholením její
moci byla májová kázání v kostele svatého Ignáce v roce 1944; Otec Václav je věnoval fatimským zjevením a úctě k Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Takový
nával věřících zažil kostel jen zřídkakdy. Ačkoliv byly otevřeny i oratoře, kostel
nestačil. Závěrečné zasvěcení jednotlivých stavů a věkových skupin pak provedl
generální vikář mons. Opatrný. Během druhé světové války by] ještě jmenován
sociem postonávajícího P. provinciála Spáčila, takže v dobách zatýkání a strádání českých jezuitů, především těch, co žili v Praze, nesl též všechny starosti
provincie. 2. února 1942 skládal u svatého Ignáce v Praze slavnou profes.
Po skončení války bylo nunto vystřídat v římském Nepomucenu P. Storka,
který tam působil jako spirituál už řadu let. Volba představených padla na Otce
Feřta. V říjnu 1945 odjíždí společně s výpravou vybraných bohosíovců ve dvou
autobusech do Říma. Tím začíná další údobí jeho života, mimo vlast, do níž se už
nikdy nevrátil, což ho velmi bolelo. Stává se spirituálem českých a slovenských
bohosíovců v koleji Nepomucenum. Před vánocemi 1947 přijímá další úkol:
založit a vést vysílání Vatikánského rozhlasu pro Československo, nejdříve společná, pak jen česká. Aby se mohl plně věnovat tomuto úkolu, loučí se s Nepomucenem, ale zůstává jeho vřelým přítelem po celý svůj život a nejednou zaskočil za svého nástupce Otce Špidlíka. V roce 1954 se stěhuje za spirituála do
koleje Damascenum, kde studovali bohoslovci a knězi východních církví. Kromě
toho rediguje měsíčník Nový život, určený českým katolíkům mimo vlast, jehož
vydávání bylo přeneneseno z Londýna do Říma. Bylo mu už 57 let, když odchází
do Kanady, aby v Montrealu založil Český misijní dům kard. Berana, Během pěti
let, které strávil v Kanadě, se mu podařilo vybudovat dům jako základnu pro působení českých jezuitů v Kanadě. V roce 1965 se vrací do Říma do Vatikánského
rozhlasu, nejdříve jako druhý redaktor, pak byl zase vedoucím české sekce a posledních pět let až do konce roku 1980 zastával úřad jeho knihovníka. 20. února
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1969 h o F. generál Arrupe jmenoval vicegerentem české provincie pro její členy,
působící v zahraničí. Tento úřad zastával s neutuchající horlivostí a láskou do 8.
června 1975. Tím mu přibyla otcovská péče o členy provincie, rozptýlené po
světě, a v roce 1968 i velká starost o 15 k n ě ž í a scholastiků, k t e ř í mohli vyjet z
Československa a doplňovat si teologická studia, která museli z a předcházející
léta, prožitá v rozptýlení doma, dělat jen soukromě. To pak častěji zajížděl do
Innsbrucku, Pullachu, St. Andrä, Münsteru či Frankfurtu, kde studovali j e h o podřízení. S blížící se osmdesátkou ubývá sil, ale Otec Václav zastává stále aspoň
úřad zpovědníka domu a archiváře české provincie. Několikrát si vyjel i mimo
Řím, aby navštívil z n á m é z předešlých let, především v Londýně, Kanadě a Německu. Pán m u dopřál dožít se padesátin řeholního života v roce 1975, osmdesáti n života a padesátin kněžství. Šedesátiny řeholního života, 7. září 1985, už
oslavil koncelebrovanou m š í svatou jen na lůžku, protože 12. března h o stihlo
o c h r n u t í levé Části těla, takže n a d n í ztratil vládu a byl o d k á z á n na p o m o c druhých. Z okna svého nemocničního pokojíčku se díval n a průčelí kostela Panny
Marie Karmelské, Traspontina - tento pohled h o nesl do kostelíka v Rožďalovicích, zasvěceného právě P a n n ě Marii Karmelské, v němž byl 26. prosince 1903
pokřtěn: »Panna Maria mě po prvé přivedla ke Kristu Pánu, ona mě k n ě m u i dovede,« Říkal, že prosíval Pána, aby mu dopřál se na sinrt ř á d n ě připravit - byly
m u dopřány skoro r o č n í exercicie na lůžku. Své návštěvníky prosíval, aby se s
ním krátce modlili. Rád vyslechl jména těch, kdo si na n ě h o vzpomněli dopisem
nebo k d o ho vzkazovali pozdravit s ujištěním, že jsou s ním spojeni v modlitbě:
svých někdejších spolužáků nebo poutníků a turistů, které provázel po Římě, nebo přátel z h n u t í Fokolarinü, jeho zakladatelky Kláry Lubichové - poslední léta
života byl jejich nadšeným přítelem a obdivovatelem. I když se někdy zdálo, že
má namále, jako v letních a prvních podzimních měsících, vždycky se p o m ě r n ě
ještě vzchopil. V den svých 82. narozenin ještě stačil sledovat z lůžka mši svatou,
slouženou v jeho pokoji, ale pak už ne vždycky byl zcela při vědomí. Bylo to silné
srdce, které drželo byť slabou nit života. 4. dubna přestalo bít. Božské Srdce, na
jehož sochu v zahradě kurie s nápisem Já jsem tvá záchrana - bratr infirmář ho
přemístil na d r u h o u stranu chodby - ho jistě vzalo do svého náručí.

TROJÍ JUBILEUM OPATA TAJOVSKÉHO

Bohumil Vít Tajovský, opat kláštera premonstrátů v Želivě, se narodil 3.
března 1912 v Klanečné u Německého (dnes Havlíčkova) Brodu v rodině řemeslnické s opravdovým náboženským životem. Nejstarší bratr Václav byl jako
jinoch iniciátorem exercicií v Želivě a zemřel později jako salesiánský klerik. Bohumil, nejmladšf ze 4 sourozenců, studoval n a reálném gymnasiu v Německém
Brodě, lede dříve učili želivští premonstráti. Po maturitě v roce 1931 vstoupil do
kněžského semináře v Hradci Králové.
Po 6 semestrech teologického studia, v jubilejním roce 800-letého výročí smrti
svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, jehož ostatky jsou od
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roku 1627 uloženy v opatském kostele na Strahově v Praze, vstoupil Bohumil do
kláštera v Želivě, kde byl 14. srpna 1934 oblečen do bílého roucha a dostal řádové jméno Vít. Po roce noviciátu složil 16. srpna 1935 jednoduché sliby a dokončil
teologická studia.
V den svých 25. narozenin (3. března 1937) složil věčné slavné sliby a 29.
června téhož roku byl vysvěcen na kněze. Zastával různé funkce v želivské
komunitě (sakristán, prefekt zahrad, archivář, knihovník) a přitom vypomáhal v
duchovní správě jako katecheta, kazatel, vedoucí mládeže a exercitátor.
Protože pro blížící se pohromu německého nacismu nemohl odejít studovat
dál do ciziny, začal studovat filosofii na Karlově universitě v Praze a složil profesorské zkoušky pro vyučování náboženství na středních školách. V roce 1943
byl jmenován profesorem na reálném gymnasiu v Humpolci, kde působil až do
svého zvolení za opata želivské kanonie.
V roce 1947 se zúčastnil generální řádové kapituly v Římě jako zástupce
stařičkého opata Bedřicha Vavrouška. 7. ledna 1948 byl zvolen spolubratry želivským opatem. Za erbovní heslo své služby Bohu a Božímu lidu si vzal slova
svatého Augustina: »Ante omnia Deus, deinde proximus - nejprve Bůh a pak
bližní. « Jako mladý opat (tehdy jeden z nejmladšfch opatů v celé církvi) zastupoval mnohokrát v různých funkcích královéhradeckého biskupa Dr Mořice Pichu,
dával řadu exercicií na různých místech a pomýšlel postavit na Křemešnfku a v
Želivě nové exerciční domy.
30. ledna 1951 byl v Želivě zatčen a při monstrprocesu s řeholnfky 4. dubna
1951 odsouzen na 20 roků těžkého žaláře. 9. května 1960 byl amnestován, pracoval pak jako lesní dělník a topič ústředního topení do rehabilitace v roce 1968,
V roce 1968 dostal povolení podle § 16 k výpomoci v duchovní správě v Želivě a u řádových sester v Domově důchodců ve Věži. Od roku 1976 je bez státního souhlasu. Žije nyní v Havlíčkově Brodě.
Letos tedy slaví svoje jubileum životní (75 let života), plnoprávného řeholního života (50 let od slavných slibů) a 50 let kněžství. Přejeme mu, aby se v příštím
roce s Božím požehnáním v tělesné i duševní svěžesti dožil dalšího jubilea - 40
let opatství.

ANTONÍN MÉSŤAN ( F r e i b u r g i. Br.)
ČESKÁ

POEZIE

NĚMECKY

LADISLAV NEZDAŘIL, Česká poezie v německých překladech,
385 str., 60 Kčs.

Academia, Praha 1985,

Pražský germanista podal přehled německého překládání naší poezie v letech 1819-1939. Kromě toho zpracoval životopisy nej významnějších překladatelů a zároveň se snažil vysledovat motivy překládání. Samozřejmě, problém by se
dal také obrátit: proč se některá díla českého básnictví překíadú do němčiny do
začátku 2. světové války nedočkala. Ovšem je-li už na první otázku těžké odpovědět, pak je téměř nemožné odpovědět na otázku druhou.
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Zajímavé je zjistit, kteří spirítualističtí autoři se těšili zájmu překladatelů a
vydavatelů. Na prvním mřstě to byl - jak se dá předpokládat - O. Březina. A
hned vedle něho J. Zeyer. Jenže pak už se dá uvést jen V. Štulc, který je zastoupen jediným dílem (překlad vyšel 1846 v Praze), Ve vynikajících novinách Prager
Presse pak přibyjy v meziválečném dvacetiletí překlady jednotlivých básní vedle O. Březiny - těchto spiritualistických autorů: J. Demi, J. Durych, Z. Kalista,
}. Karásek ze Lvovic, B. Reynek, J. Zahradníček.
Žeň tedy nepříliš bohatá, ostatně ani čeští básníci jinak orientovaní se často
ke slovu v německé jazykové podobě nedostali. Přitom není sporu o tom, že právě překlady do němčiny měly - a mají - pro poznání našeho písemnictví ve světě
zásadní význam a byly a jsou nejčetnějšř. Od roku 1939, spis ovšem od roku
1945, se ledacos změnilo. Jenže nemáme pro tuto dobu podobnou práci, jako
vydal L. Nezdařil, snad se od něho dočkáme pokračování. A česká próza v německých překladech bude zřejmě muset čekat na podobné zpracování ještě déle.
Autor odvedl vynikající práci, která by mela vyvolat snahu zpracovat dějiny
překládání z češtiny i do jiných jazyků (1).

(I) Pro první informaci o překládání z čcšliny do angličtiny vyšla příručka GEORGE J. KOVTUN,
Czech and Slovak Literní tire in English, Library of Congress - European Division, Washington 1984, 132 str.
244'

Svědectví
K NOVELIZACI Z Á K O N A O PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V ČSSR

186

PŘÍPAD EVANGELICKÉHO FARÁŘE JANA DUSE

217

VÝROČÍ SMRTI JANA PATOČKY

236

BLAHOPŘÁNÍ LADISLAVU HEJDÁNKOVI K UDĚLENÍ
NÉHO DOKTORÁTU

ČEST238

Zprávy a recense
JOSEF KOLÁCEK

V Z P O M Í N K A NA OTCE VÁCLAVA FEŘTA

240

TROJÍ JUBILEUM OPATA TAJOVSKÉHO

242

ANTONÍN MĚŠŤAN

243

ČESKÁ POEZIE NĚMECKY

