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STUDIE
1/1988

Studie
TOMÁŠ HALÍK

(Praha) (*)
EGO

DORMIO

Meditace o noční cestě poznáni
Ego donnio et cor ineiini vlgllat
Spím, nic mů srdce bdi
Píseň písni 5,2

Filosofii se věnuji v noci. Když studuji anebo píšu, rozsvěcuji lampu, a tehdy myšlení, jakoby bylo sladěno s tím proudem světla, dopadajícího na můj stůl, vystupuje ze stínu nezřetelnosti či se vynořuje z
jakési temné hloubky, nabývá pevného tvaru slov, vět a soudů a filosofování se pak podobá stavební práci anebo cestě za nějakým určitým, byť dosud nespatřeným cílem.
Ale někdy myšlení, strženo dychtivým tušením blízkosti čehosi
podstatného a docela nového, tuto světlou cestu jakoby předbíhá, jako by se od slov odrazilo a vzneslo se do jakéhosi temného a nezmapovatelného prostoru »za nimi«, v němž rozum dostává závrať.
Někdy se zas myšlenky těžce rodí; celé úsilí intelektu jakoby se topilo v nějaké temné mateční vodě myšlení, tím nadějně bolestným
pohybem rození jakoby stahováno do hloubky, v níž se může slov dotýkat jen nějak »jakoby zespodu«, neschopno postihnout jejich »hořejší«, světlou, rozlišenou podobu.
Často se člověk soustředí tak, že zapomene na sebe a je zcela »u
věci« a v ní; někdy se však soustředí ještě mnohem hlouběji - tak, že
(*) Vychází bez vědomí autora. Vyšlo samizdatové ve sborníku »Hostina«.
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pozornost pak jakoby prostoupila skrze předmět, na nějž byla původně upřena. Člověk pak jakoby protrhl všechna pojmenování jako pavučinu, ocitne se v nevýslovném stavu jakési zvláštní bdělosti, vůči
níž nám běžný stav bdělosti připadá jako spánek.
Jindy zas - třeba ve veliké únavě - se mi text, který studuji anebo
sám píšu, najednou prolomí jako kra a z hloubky se začne ohlašovat či
prýštit cosi, co nelze zkout do tvaru slov a vět. Jako kdyby se slova
náhle proměnila v hudbu nebo v jakýsi orientální ornament, který
mne fascinuje, protože mi cosi připomíná. Avšak toto cosi je přes
všechno rozpomínání pamětně dosažitelné - podobno snu, který mne
svou naléhavostí vzbudil, avšak při probuzení mi uniká jako vlna,
valící se zpátky do moře.
Ve všech těchto a podobných zážitcích - když se myšlení nějak
vyleje z břehů slov anebo se jen nepostižitelně temně hýbá kdesi
pod jejich povrchem - zakouším, jakoby se něco »přepnulo«. Mé já,
můj rozum, mé vědomí jakoby byly spíše adresátem, nedostačivým
příjemcem tohoto myšlení, než jeho vlastním zdrojem či »výrobcem«,
jakoby už nešlo o »mozkové myšlení«, ony »hořejší« aktivity ducha,
nýbrž o jakési »jiné myšlení«, které spíše ke mně přichází, avšak nikolik z vnějšku, nýbrž zevnitř, z hloubky, z nitra.
V takových chvílích často zhasínám lampu. Vzdávám se této služby techniky, obstarávající mi iluzi dne, odpoutávám se zcela od textu
a od filosofie jako stavební práce a cílené cesty, opouštím logem a ratiem osvětlenou půdu a nechávám k sobě přistupovat noc.
Tma zaplavuje můj pokoj a všechny předměty v něm i moje tělo
uprostřed nich. Oslepuje můj zrak a odzbrojuje navyklé způsoby, jimiž se ve dne vztahuji ke světu a pohybuji uprostřed jeho jednotlivých věcí. Jakoby nebylo jednotlivostí, vládne nyní jakási nerozlišená
celkovost, ve dne jakoby ukrytá za věcmi či v nich. Noc ke mně nepřichází jako předmět, nýbrž jako vláda, jako nadvláda temného a nerozlišeného nad předměty a předmětností.
Noc stírá hranice. Sestupuje »z nebe«, měníc a prohlubujíc jeho tvář,
přichází od věcí, které se nejprve spojily svými stíny a pak se jimi samy
zastřely, jakoby skrývajíce se vstoupily do hloubky svého temného spojenectví. Noc však vystupuje i ze mne, z mé hloubky. Nechává vystoupit
hloubce světa - »Hluboký je svět - je hlubší než jak den jej kdy znal« (i) ale zároveň odemyká a uvolňuje i hloubku přítomnou ve mně.
(1) F. NIETZSCHE, Tak pravil Zaratliustra, Taneční píseň, Srdce, Praha 1920.

2

Noc, jak ji zakouším, není důsledkem nějakých vnějších kosmických jevů, ale neleží ani v moci sil, kterým já sám vládnu. Noc je vláda
hloubky nad povrchem a niteraosti nad vnějšností. Noc je mým naladěním, mou tichou vnímavou otevřeností vůči hloubce a celkovosti
světa a zároveň způsobem, jímž se mi dává svět, jímž se země, nebe i
duše prostupují v jediném »uvnitř«.
»Hvězdné nebe nade mnou« není druhou věci vedle onoho nepodmíněného »ve mně«, údivem a úžasem mi naplňují mou mysl jako kdysi mysl Kantovu - ne tak tyto »dvě věci« jako spíše ona tajemná noční niternost, která je podivuhodně sjednocuje. »Žádnou z
obou nesmíme hledati jako zahalenou v temnotách nebo v nadsmyslnu mimo svůj obzor«, dodává Kant (2), a záhy se ukazuje, že tímto
obzorem je obzor rozumu: jako rozum proměnil počáteční obdivný
pohled na oblohu v astronomii, tak by tentýž rozum měl na způsob
vědy uchopit i »mravní zákon ve mně«.
Nietzscheho však pohled na noční oblohu vedl spíše opačným
směrem: » 0 nebe nade mnou, ty čisté! vysoké! Hle to je mi tvá čistota, že není věčného pavouka rozumu ani pavučin rozumu ...« (3). Poselství noci o hloubce světa nezachytí astronomie, fyzika, psychologie
ani kterákoliv jiná věda; vědy jsou stále v zajetí »pavučin rozumu«.
Noc se dává poznání hlubšímu, subtilnějšímu a zárověn prostšímu,
přirozenějšímu, dynamičtějšímu; patří ke zkušenosti původnější a živější, než je reflexe věd.
Chci-li se ještě více vystavit noci, uléhám. Hlava, mozek, ratio, logos ztrácí svou nadvládu nad tělem, tělo se vzdává svého kolmého postavení vůči zemi, pokorně přijímajíc její horizontálu, člověk opouští
svou proti-stojnost a proti-kladnost vůči druhým lidem a věcem,
zaujímajíc polohu, v níž se vydává druhému v milostném odevzdání
nebo v němž pozbývá sebe sama ve smrti. Ruce, mozek, nohy, všechno, čím ve dne ovládám svět a zasahuji do něj, se ocitá teď jakoby na
periférii; v odevzdaném nočním ležení se probouzí jiné, hlubší, temnější, skrytější centrum člověka.
Dech se zklidňuje a prohlubuje, a spontánně se ve mně teď odehrává cosi podobného tomu, co pečlivě cvičily duchovní cesty Orientu: pozornost jakoby stékala pramínkem dechu od hlavy k srdci, s každým výdechem hlouběji.
(2) I. KANT, Kritika praktického rozumu, Závěr, Laichter, Praha 1944, str. 209.
(3) F. NIETZSCHE, cit. d„ Před východem slunce, str. 145.
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Stěhuje-li se »já« z hlavy, svého denního sídla, nepřichází do vyhnanství: uvědomuji si, že tělo, které ve dne spíše »mám«, nyní plněji
mnou »jest«. Uvědomuji si, jak tělesnost a prožitek tělesnosti bytostně náleží k této cestě do nitra, jak noční niternost a hloubka je plněji
vnímána tím, co Nietzsche zval »moudrostí těla«.
Snad bych měl dodat s Patočkou: »Tělesnost, o kterou zde běží,
nění tělesnost věcná, tělesnost něčeho v základě všech změn trvajícího beze změny, nýbrž tělesnost živá a prožívaná, která je zároveň s
tím reální působností, zapuštěním kořene pohybu do světa působností vůbec« (4).
Nevadí, ocitám-li se v tomto uvolněném nočním ležení ve stavu
blízkém spánku. Vystupují-li paprsku do hloubky klesající pozornosti
vstříc útržky představ, obrazů, vzpomínek, myšlenek za dne odsunovaných a vytěsňovaných, snažím se je nechat opět klidně odplynout,
aniž bych je potlačoval a aniž bych se jimi zabýval, »nechávám je být«.
To jen ony »hoření« aktivity jakoby upadaly do spánku, ne však
nitro: »Spím, ale mé srdce bdí« (Pis 5, 2).
Tento podivný stav, rozpouštějící hradby prostoru a času, mi přináší vzpomínku na muže, který kdysi rovněž rád meditoval v noci.
René Descartes, jeden z předních vyznavačů svrchovanosti rozumu,
znal noční svět: po léta si zapisoval a rozebíral své sny, hlavní náhled
jeho života - že vesmír má matematickou a logickou strukturu - se
mu dostal v tajemném nočním vytržení (5). Přesto větu, kterou položil úhelný kámen celému novověkému pohledu na člověka - cogito,
ergo sum - formuloval v obrané vůči noční zkušenosti, v zápase s pochybností, kterou v něm budil svět spánku a snu: »... a konečně soudě, že tytéž myšlenky J e ž máme ve bdění, mohou se nám dostaviti také ve spánku, aniž je tehdy některá z nich pravdivá, rozhodl jsem se,
že si budu představovati, že všechny věci, jež mi kdy přišly na mysl,
nejsou též pravdivější než přeludy mých snů. Avšak ihned potom
jsem si uvědomil, že i když jsem chtěl myslit, že vše je klamné, je nezbytně nutno, abych já, který tak myslím, existoval; a pozoruje, že tato pravda: myslím, tedy jsem, je tak pevná a jistá ... soudil jsem, že ji
mohu přijmout bez obavy za první zásadu filosofie, jíž jsem hledal« (6).
(4) J. PATOČKA, Přirozený svět jako filosofický problém, Československý spisovatel, Praha
1970, str. 2 1 5 .
(5) Sr. poznámky J. Patočky v R. DESCARTES, Rozprava o metodě, Laichter, Praha 1947, str.
88; J. BRONOWSKI-B. MAZLISH, The Western Intelectual Tradition. From Leonardo to Hegel, Pelican A 631, London 1960, str. 233.
( 6 ) R. DESCARTES, cit. </., IV. m e d i t a c e , s t r . 5 8 .
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Zdá se, že »argument souvislého snu« není jen logickou konstrukcí, nýbrž vychází ze zkušenosti, která Descarta zároveň fascinovala i jím otřásala. Vnikaly snad tudy i do teplé světnice bezstarostnosti, v níž uprostřed vojenského ležení psal své meditace, noční děsy
třicetileté války, v níž po staletí potlačované temné stíny katedrály
středověkého světa - jak je můžeme tušit třeba z maleb Hieronyma
Bosche - s konečnou platností zaplavily Evropu starého řádu?
Napadá nás, zda celá tradice osvícenectví, k jejímž otcům Descartes patří, n e m á do značné míry represívní charakter vůči otřásí\jící nevyslovitelné naléhavosti snu, vůči závratné hloubce a temnotě noci.
Západ se zde patrně dostává do bodu nejzazší vzdálenosti od tradice východního myšlení, která často fascinovaně krouží kolem zkušenosti snu. »To, co je viděti za bdění, není skutečnější nežli to, co se
zdá býti ponořeno ve snění«, čteme u Kuan-Yime-Tse. Podobně píše
jiný klasik taoismu, mistr Čuang: »Ve chvíli snění nevím, že je to sen.
Uprostřed snění jsme někdy schopni se ho zmocnit! Ale až se probudíme, pak teprv poznáme a pochopíme, že to byl sen! Ale nad to
však existuje veliké bděni. Jenže potom se dozvíme, že to byl taky jen
velký sen\ Jenže hlupáci si o sobě myslí, že oni to prokoukli, že to
vědí!... Všechno je jisté, všechno je dáno! Ale co když je Konfucius i
s vámi j e n o m sen. A já, který jsem vás teď znova nazval snem, taky
jen sním« (7)! I čínský císař Kie-Vena si v 6. století po Kristu klade
otázku: »Spím či bdím? Existuje vůbec to, co miluji? Nejsou všechny
věci jen představou všeobecné duše? Nejsem-li sám součástí Velikého, jenž vidí Velikého, jenž sní, jenž v dlouhé noci sní veliký kosmický sen« (8)?
Východní myslitele - jak vidíme u velkých učitelů pozdějšího mahayanového buddhismu Nagardžuny a Ašangy a v pozdějších Vedantách, jako např. v Sankaře - vede tento prožitek k představě Máji, iluze, kosmického snu (iluzorního slona Aayahašti, jak jej nazývá Gandapada), z něhož prozře Probuzený (9).
Descartes se v obraně vůči pochybnostem, přinášeným temným,
nezřetelným, a přece tak sugestivním a živoucím světem spánku a
snu opře o rozum. Rozum nám zaručuje, že bytí není jen velký sen.
Rozumné - »jasné a zřetelné« - myšlení, ego cogito, má zabezpečit ego
sum před ego dormio, velkou pochybností, nočním světem, »nepravdou«.
(7) Cit. podle Tao, texty staré Činy, Československý spisovatel, Praha 1971, str. 66-67.
(8) Cit. podle CH. DAWSON, Pokrok a náboženství, Universum, Praha 1947, str. 129.
(9) Sr. tamtéž.
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Na obranu rozumu však záhy povolává Descartes Boha: »Neboť
odkud víme, že myšlenky, přicházející ve spánku, jsou klamnější než
ty druhé, uvážíme-li, že často jsou stejně živé a výrazné? A nechť nejlepší duchové se o to pokoušejí, jak je jím libo, nevěřím, že by mohli
podati nějaký důvod, jenž by stačil odstraniti toto pochybování,
nepředpokládají-li existenci Boží... pravidlo, že totiž věci, které zcela
jasně a zřetelně chápeme, jsou všechny skutečné, je podepřeno toliko tím, že Bůh jest čili existuje ... (rozum) diktuje nám zajisté, že
všechny naše ideje a postřehy musejí mít nějaký podklad pravdivosti,
neboť by nebylo možno, aby Bůh, jenž je sama dokonalost a pravdivost, byl je jinak v nás vložil; a protože naše úvahy nejsou ve spánku
nikdy tak jasné a úplné jako ve bdění, třebaže naše představy jsou často stejně živé a výrazné nebo i živější a výraznější, diktuje nám také,
že ... to, co je v nich pravdivého, musí se vyskytovati nepochybně
spíše ve bdění než ve snách« (10).
Rozum (ego cogito), opřený o »veracitas Dei«, diktuje a rozhoduje,
že svět spánku, stav ego dormioje přelud, nepravda; pravda (vposledku pravda Boží) se dává »spíše« bdění než snu. Garantem této rozhodné volby je v poslední instanci Bůh.
Proč však Descartův Bůh tolik nadržuje rozumu, vědomí a dni?
Proč Bůh, ptáme se Descarta, nemůže svou pravdu zjevovat také skrze onu pro rozum méně srozumitelnou a zřetelnou, pro imaginaci
však dokonce »živější a výraznější« řeč snůl Zapomněl či snad vědomě odvrhl Descartes celou náboženskou zkušenost tisíciletí, která by
se dala shrnout slovy »mluví k mému srdci za noci«? Proč Descartes
vylučuje či vyhání Boha ze sféry ego dormiol
Nestojí Bůh, jehož kompetence se soumrakem jaksi přestává, nakonec sám pod oním diktátem rozumu, není sám spíše pak stínem rozumu než jeho skutečnou oporou? Není divu, že až rozum v dalším
vývoji evropského myšlení stane v zenitu (a jaksi se sám stane bohem), odklidí tohoto racionalisticko-deistického boha novověké metafyziky mezi stíny, iluze, nepotřebné hypotézy.
Je pozoruhodné, že jeden z nejpůsobivějších otřesů myšlenkového
světa novověké metafyziky vzejde právě z analýzy snů. Sigmund
Freud je P. Ricoeurem označován za jednoho ze čtyř hlavních »pokořitelů« novověkého sebe-vědomí, založeného na karteziánském cogito. Freudův pokračovatel - žák i antipod - C. G. Jung nalezne pak ve
(10) R. DESCARTES, cit. </., IV. meditace, sir. 45-47.
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světě snu, v noci nevědomí, nejen opět smysl - a to smysl hlubší, než
jsou »jasné a zřetelné« pravdy ratia - ale i mluvu Boha. Novověkou
metafyzikou subjektivity diskvalifikovaný modus existence ego dormio
se opět stává půdou zjevování podstatného.
Junga můžeme zařadit mezi myslitele, kteří nejradikálněji překonávají novověké východisko, myslící ego, pojetí člověka jakožto »res
cogitans«. Když Jung sledoval otřásající pochybnost, působenou imaginativní silou snu, nezachránil se v určitém bodě jako Descartes útěkem na světlý ostrůvek ego cogito, nýbrž nechal otřást i tímto archimedovským bodem novověku, samotným ratiem, samotným ego.
»Sen, to jsou malá skrytá vrátka do nejhlubšího a nejintimnějŠího
nitra duše, ústícího do temné kosmické noci, jež byla duší již dávno
předtím, než vzniklo první ego-vědomí, a zůstane jí i nadále, vždy daleko přesahujíc vše, čeho se kdy ego-vědomí podaří dosáhnout, neboť každé ego-vědomí je jednotlivé a má schopnost poznávat jen jednotlivé jevy ... Zšgo-vědomí se skládá ze samých omezení, byť sahalo
po hvězdách. Každé vědomí odděluje; ve snu se však setkáváme s
hlubším, obecnějším, ucelenějším, opravdovějším, nepomíjivějším
člověkem, který ještě dlí v šerosvitu prvotní noci, kdy byl ještě celkem, a v jednotě s nerozlišenou přírodou, postrádajíc veškerou jedinečnost lidského ego. Sen pochází z těchto propastných hloubek, i
kdyby byl sebedětinštější, sebegrotesknější nebo sebenemorálnějšf...
Není proto divu, že ve všech starších kulturách se nejpůsobivější sny
pokládaly za poselství bohů« (11).
Jung nás učí brát opět vážně zkušenost starých kultur, že místem
zjevování tajemství podstatného, božského, není oblast stojící pod
diktátem rozumu, ale spíše noc, která naší hloubku otevírá hloubce
skutečnosti a v níž temná niternost světa osvobozuje a přivádí k bdělosti to ve dne zasuté a zapomenuté, nejvnitřnější a nejhlubší v nás.
Ego dormio, ten modus existence, v němž je rozum zastíněn hlubinou nevědomí a »srdce bdí«, je podstatněji otevřen dimensi posvátného než denní aktivita mysli. Jung tvrdí, že »sníme vlastně neustále«,
nevědomí je stále při díle, jen za dne jej často přehlušují a přesvětlují
povrchové aktivity ega. Představa »souvislého snu« tak dostává zcela
novou podobu.
Hlubinná psychologie pozorně sleduje svědectví kultur o nočních
cestách poznání a sebezjevování božského.
(11) C. G. JUNG, Bedeutung der Psychologie für die Gegenwart, 1933-1947, v Gesammelte
Werke 10, Zivilisation im Übergang.
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Nyx-noc, bohyně s černými perutěmi, předchází podle řecké mytologie stvoření věcí a samotný Zeus se před ní chvěje bázní. Hesiodos
ji ve své Theogonii nazývá »matkou bohyň« s četnými potomky, k nimž
patří bohové, nebe, země, Moiry, vládnoucí osudem, Furie i Nemesis...
V severských mýtech stejně jako v legendách amerických Indiánů
je noc uctívanou bohyní, která má prvenství v díle stvoření. Bývá všudypřítomná a bezejmenná, jí vděčí šamani za svou sílu a moudrost.
Ona skrývá tajemství vroucností a odkrývá je povolaným ve snu. Podle egyptské kosmogonie z Hermopolis patří noc ke čtyřem elementárním božstvům, které přivolávají den. Přinášení obětí a zasvěcovací
rituály se dějí většinou v noci, anebo v jeskyních, v jejichž mateřské
lůno připomínající temnotě a hloubce nás noc neustále očekává.
T e m n á hloubka se vyskytuje na počátku vyprávění o vzniku světa
mnoha kultur. »Tma byla na počátku, zakrytá tmou, vezdejšek celý nerozlišený příval vod«, čteme ve Védských hymnách (12), a hinduistický Mannův zákoník začíná slovy: »Bylo jen To a bylo tmou, bez
projevení a bez příznaků, To, které nelze poznat a pochopit a bylo, jakoby docela spalo« (13).
Starozákonní »tma a propast« na samém počátku díla stvoření (Gn
1, 2) je rodnou sestrou babylonské Tiamat.
Podle Bible noc zvěstuje slávu a nádheru Boží, Bůh často hovoří k
člověku v noci, mluví i skrze sen (14). Noc je časem příhodným pro
modlitbu (15) i pro mocné Boží skutky (16); na konci časů Pán přijde v
noci (1 Thes 5, 2). Proto jsou učedníci stále vyzýváni k bdělosti.
Jistě, výsostným obrazem pro Boha a život, který nám dává, je
světlo; noc a tma často označují hřích a zatracení. Mohlo by se zdát,
že křesťanství nás definitivně vyvádí z temných podzemních jeskyň
chtonických božstev na světlo a obrací naše oči vzhůru, k nebi a slunci. Avšak v křesťanství se naprosto neztrácí vědomí posvátných hloubek »noční stránky«.
Noc je významotvornou scenérií (ne pouze nahodilou kulisou) důležitých událostí Ježíšova života, např. Janem zachycené řeči při poslední večeři jistě patří k slovům, jež »nemohou být řečena v přítomnosti dne«. Noc je dobou liturgické slavnosti hlavních křesťanských
svátků, veliko-noc a vá-noc.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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Cit. podle Prameny života, Vyšehrad, Praha 1982, str. 194.
Tnmtóž, str. 224.
Sr. Gn 26, 24; 31, 24; Žl 16, 7; 77, 7; Skt 16, 9; 18, 9; 23, 11; 27, 23 aj.
Sr. Žl 4, 5; 42, 9; 63, 7; 77, 3; 88, 2; 119, 25; Job 35, 10.
Sr. Ex 11, 4; 14, 21-28; Iz 17, 14; 37, 36 apod.

Když Ježíš umíral na kříži, nastala tma. Tma kříže evokuje temné,
nepochopitelné jednání Boží, jak o něm víme ze Starého zákona, z
příběhu Jobova nebo z vyprávění o Jakobově nočním záapasu. Kříž je
podle Pavla temným, rozum oslepujícím centrálním paradoxem křesťanské víry.
Na vnitřní spojitost motivů noci a kříže poukazuje Edith Stein ve
svém rozboru díla Jana z Kříže (17).
Zřejmě v celé křesťanské tradici nenajdeme hlouběji uchopen
symbol noci než u Jana z Kříže. Jeho dílo je jako moře, do něhož přímo či nepřímo - ústí četné proudy »nočního poznání«, ať už je to
Eckhart a německá mystika či stará mystika patristická, včetně pěvce
noci Řehoře z Nysy. Jako oni vychází Jan z Pseudodionýsia, který v
sobě spojuje biblickou a hebrejsko-helénistickou (Filonovu) mystiku
s mystikou řeckou, plotinovskou, rozvíjející často opomíjené »dionýské« a »erotické« prvky Platonova učení.
Považujeme-li za vrchol »pozitivní cesty« poznání Boha tomismus
- víme, že sám Tomáš se ještě výslovně přihlásil k staré tradici »negativní teologie« výrokem, že o Bohu víme daleko spíše to, co není,
než to, co jest (18) - pak Jan z Kříže v mnohém aristotelik, scholastik a
tomista dodává této skvělé katedrále středověkého vědění novou hlubinnou dimenzi. Oslovuje nejenom romantiky, kteří si tolik libovali v
rozvalinách katedrál! (O symbolu noci u romantických filosofů a
básníků, zejména u Novalise, se v této studii nemůžeme šířit.)
Jan z Kříže spojuje symboliku světla a temnoty: »... proč tedy zde
duše nazývá božské světlo (jež, jak pravím, osvěcuje duši a ji očisťuje
od jejích nevědomostí) temnou nocí?« Táže se a odpovídá: »Za prvé
je tomu tak pro vznešenost božské Moudrosti, jež převyšuje schopnost duše a tímto způsobem je jí temnotou; za druhé pro nízkost a
poskvrněnost duše samé, a tímto způsobem je jí trýznivá a bolestná,
a rovněž temná ... čím jasnější a zřejmější jsou věci božské samy v sobě, tím temnější a skrytější jsou přirozené duši; jako i světlo, čím je
jasnější, tím více oslepí a zatemní zřítelnice sově, a čím více naplno se
popatří do slunce, tím více temnoty ono způsobí v mohutnosti zrakové a jí
(17) E. STEIN, Kreuzwissenschaft. Studie über Johannes a Cruce, ve Werke I, Herder, Freiburg i. Br.
(18) TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theoiogiael, q. 2, proemium. To až pozdější tomisté, pozdější teologie a kázání bohužel - jak poznamenává W. Kasper - věděli o Bohu »stále
více a vice«. Kasper ukazuje, jak novoscholastické pokusy vybudovat pro víru půdu
rozumové jistoty jsou v mnohém poplatné novověkému a právě karteziánskému chápání pravdy (»jasné a zřetelné ideje«). Sr. W. KASPER, Einführung in den Glauben, M.
Grünewald Verlag, Mainz 1972, str. 67.
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oslní, ježto převyšuje její slabost... poblíže Boha a vůkol něj je mrákota a oblak (Ž192, 2); ne že by tak bylo samo v sobě, nýbrž pro náš slabý rozum, jenž je v tak nesmírném světle oslepen a zůstane zatemněn, ježto nepochopí« (19).
Podle Jana z Kříže je svět dosažitelný smysly jako dům, v kterém
se cítíme doma, protože nás živí a dává nám vše potřebné, je zřídlem
našich radostí a příjemností. Jestliže je nám odňat anebo ho opouštíme, zdá se nám, že se topíme nebo hyneme. Ale ve skutečnosti můžeme stanout na velmi pevné cestě, byť temné a zakryté nocí, na cestě
víry. Je to noční cesta, protože ve srovnání s evidencemi přirozeného
poznání víra dává poznání temné: dovoluje nám cosi poznat, ale nemůžeme to uvidět. Rovněž cíl té cesty, Bůh, nám zůstává v tomto
životě skrytý, oko naší mysli není zvyklé na jeho jas.
Noc mystické cesty má svou gradaci: odpoutání od jednotlivostí,
jsoucen, smyslových předmětů je jako stmívání; víra je temnotou půlnoční, protože se nemůže opřít ani o smysly, ani o materiální poznaní
rozumu; v duši zasvěcující se Bohu se však objevuje jakoby rozbřesk
nového dne.
Jan z Kříže zná »noc aktivní«, do jejíž skrytosti duše vchází s radostí a dychtivostí jako na schůzku s milencem, když okolí, které jí
střeží (smysly, rozum, vnější svět) odpočívají ve spánku (20). Mluví
však také o »noci trpné«, která na duši přichází znenadání a působí jí
mnoho zkoušek a utrpení.
Z hluboké vnitřní zkušenosti duchovního mistra popisuje Jan jednotlivé úseky noční cesty, její nebezpečí, svody, sebeklamy duše, krize, deprese, odpory, včetně údobí, kdy se Bůh jakoby úplně odmlčí a
skryje a duše se zmítá vyprahlostí, ztratí všechny své jistoty, je vydána
pocitům ochablosti, lhostejnosti, ano i nepřátelství vůči všemu náboženskému ...
C. G. Jung upozorňoval, že tato hodegetika, tyto »cestopisy duše«
mystiků mají velkou cenu pro terapeuta, který chce porozumět spletitým cestám vnitřního zrání člověka. Možná, že nám však mystikové
sdělili zkušenosti, které nám nyní mohou pomoci porozumět nejenom cestám vnitřního zrání jednotlivců, ale i celých kultur. Možná,
že jejich »teologická fenomenologie« - jak můžeme cum grano salis
(19) Sv. JAN Z KAIŽE, Spisy II, Temná noc, Krystal, Olomouc 1941, str. 74.
(20) Tamtéž I, Výstup na hom Karmei. Svrchovaně zajímavá je forma jeho díla: jde většinou o alegorický komentár k jeho vlastním milostným básním. Vzpomínám přes hranice v6ků na Heideggera a jeho práci s básnickými texty, především Holderlinovými.
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nazvat mnohé »dějiny duše«, v nichž mystikové nehovoří o Bohu, jak
je »sám o sobě«, nýbrž jak se dává hledajícímu člověku - nás může inspirovat k nové »fenomenologii ducha«, k filosofii dějin kultury, která nám poskytne orientaci v mnohých temnotách přítomnosti.
Abychom mohli pracovat s těmito skrytými poklady, můžeme
použít mnoha interpretačních klíčů, uložených právě v Jungové hlubinné psychologii, zejména v jeho teorii symbolů a archetypů a rozpomenout se na náhled Heideggerovy hermeneutiky, že dějiny myšlení jsou vždy dějinami bytí, neboť myšlení je vždy odkázáno na to,
jak se mu bytí samo »posílá«. Pak se zkušenosti mystiků o nočních
cestách poznání mohou samy stát pro nás interpretačními klíči k
tajemstvím naší současnosti.
Možná, že bychom pak dobu, v níž se víra v Boha stala pro mnohé
něčím těžkým, nesrozumitelným, zbytečným nebo odporným, viděli
v hlubším kontextu jako důležitý úsek na cestě do hloubky. Jako noc
zkoušky a velikého očištění. Jako údobí, kdy se Bůh sám skryl v
mlčení a vydal člověka zkušenosti noci.
Mnoho bylo napsáno o »současné krizi«, o bezmoci či konci filosofie, o »smrti Boha«, o jeho mlčení, někdy i o mlhavé naději na jeho
»nový příchod«.
»Filosofie nebude moci způsobit žádnou bezprostřední změnu nynějšího stavu světa«, říká Heidegger v rozhovoru, který je považován
za jakousi jeho filosofickou závěť, »už jenom nějaký Bůh nás může
zachránit. Zbývá nám jediná možnost, totiž v myšlení a básnění připravovat pohotovost pro to, až se zjeví Bůh, anebo v nepřítomnosti
Boha zajít; zaniknout před Bohem nepřítomným ...«(21).
Filosofie, která se hlásí ke křesťanské tradici, která čerpá ze zkušeností víry, by měla hlouběji přistoupit právě k této soudobé zkušenosti noci a Božího mlčení jako Pavel na Areopagu k oltáři Neznámého
boha.
Křesťanská filosofie tu neprospěje poukazy ke »starým dobrým
pravdám«. Podle rady mystiků pro chování duchovních vůdců by nyní
měla odložit všechny polemiky, předhůzky, laciné odkazy k jistotám
dogmat, všechen racionalismus a moralismus, všechny instrumenty
»dne« a spíše tiše a trpělivě setrvat u toho, kdo byl uveden do temnot.
Měla by mu ukázat, že i víra zná temnotu, noc, mlčení a skrytost
Boží. Měla by z bohatství mystické zkušenosti učit, jak má člověk v
(21) M. HEIDEGGER, Rozhovors R. Augsteinem a G. Wotffem z 23. září 1966 pro »Der Spiegel«; cit. ze samizdatu Filosofický sborník.
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této nocí vydržet, měla by ho učit ztišení a bdělosti srdce, nočním cestám poznání. I »Deus absconditus« skrytý v temné noci ducha je Bůh,
»v kterém žijeme, pohybujeme se a jsme«.
Filosofové už dlouho měnili svět. Je třeba, aby se naučili čekám za
noci. Noc také mění svět, ale ne zvnějšku, povrchně a povrchově, ne
manipulací, modelováním a tesáním podle úzké míry lidského ega,
nýbrž tak, že dává z nitra, »z lůna«, vzcházet vládě hloubky. Filosofie
je dědičkou Sokratovy volby mezi otcovým řemeslem, socháním a
přitesáváním a matčiným uměním maieutickým. .
Filosofové se už dlouho budili a jiné probouzeli z »dogmatického
spánku«. Je třeba, aby se nyní odvážili sestupu do noci, do temného
světa spánku a snu, před jehož závratnou a otřásající hloubkou Descartes a celá osvícenská tradice prchali na ostrůvek racionálního ega.
Mocné symboly, zjevující se ve snech, ale i v dogmatech a tajemstvích
náboženství, jak tvrdí a svým dílem dokazuje Ricoeur, »dávají k myšlení«, pomáhají myslet i o hloubkách, které zůstaly osvícencům temné.
Křesťanská filosofie se nebude hloubkou symbolů opájet jako gnostické nauky ani je pitvat jako racionalistická kritika, její porozumění
vychází z úcty k tajemství, ne z gnostických a okultistických snah
vloupat se do mystérií a její střízlivost bude střízlivostí ducha, ne
úzkoprsou střízlivostí racionalismu.
Fenomenologie nás vyvedla z »pavučin rozumu«, ze sekundárního
světa abstraktních vědeckých představ do přirozeného světa, světa naší
bezprostřední žité zkušenosti. Jan Patočka odpověděl kladně na otázku, zda v přirozeném světě existuje něco jako původní přístup člověka
k tomu, co je božské, jako původní porozumění pro to, co je posvátné (22). Jako však přirozený svět, ačkoliv v něm vždy již žijeme a
on je půdou a východiskem všeho našeho konání, je v našem běžném, upadlém, deficientním zůsobu života jaksi zasutý a odstrčený,
takže ho musíme odkrývat a dobývat (23), tak také tato jeho dimense
je zakryta nejrůznějšími nánosy a odklizena z každodenního vědomí
mechanismy mnohonásobného potlačení. Freud ukázal, jak potlačení
libida působí destruktivní výbuchy v podobě neuróz. Jung upozornil,
že vytěsnění sféry posvátného a potlačení »náboženské dimense«
psýché se v »kolektivním nevědomí« neztrácí, ale vyráží zpátky na
svět v podobě fascinujících bůžků (Vůdce, Státu, Strany, Rasy, Třídy),
(22) J. PATOČKA, Křesťanská víra a myšleni, přednáška z 27. ledna 1975, v samizdatu Filosofický sborník.
(23) Tamtéž.

12

rozpoutává »kolektivní šílenství«. Není tu jaksi »zespodu« osvětlena
věta Chestertonova, že »hereze jsou pravdy, které zešílely«?
Křesťanského filosofa nečekají dnes primárně polemické, nýbrž
spíše terapeutické úkoly. Rozpozná-li své pracovní místo ne tak na
rovině »věčných pravd« jako spíše v hlubinách této noci dějin, bude s
trpělivostí a porozuměním analytika naslouchat snům, vizím, ano i
děsům a můrám této noci.
Nebude se však chovat jako lékař osvícenské tradice, který do hlubin šílenství shlíží s vrchu jistot rozumu, zdraví, »normality« a dne
(on má pravdu, on má vědění, moc, autoritu, diagnostické kategorie a
všemocné léky). Bude spíše podoben jungovskému analytikovi, který
stojí plně při pacientovi s pokornou zásadou, že »pacient má vždycky
pravdu«, s vědomím, že právě ve snech, fantasmatech, vizích a děsech
nemocného se ohlašuje a rodí ona hlubinná a úzdravná, osvobozující
pravda. Ví, že ego dormio - konfrontace s nocí nevědomí - zabírá
hlouběji než ego cogito, operace racionálního vědomí. Má důvěru v
hlubinu, v »noční stránku«, naslouchá a učí se spolu s pacientem její
řeči; jeho terapeutická úloha je tak blízká umění maieutickému,
Z jeho terapeutického poslání vyplývá úkol interpretovat i tam, kde
dosud se užívalo kritiky a polemiky. Nebude se už vyčerpávat věčnou
polemikou s metafyzikou novověku. Naopak: ukáže - jak to činí např.
Ricoeur - že i Descartes a osvícenství legitimě patří k plnosti evropské tradice a představuje důležitou část autentické duchovní zkušenosti, úsek cesty ducha, poselství bytí.
Avšak pochopí a zdůrazní i to, že noc, vůči níž se osvícenství tolik
bránilo, už nelze dále potlačovat. Potlačované, nepřiznané, nepřijaté a
neproměněné vždy vybuchuje v primitivní a ničivé podobě.
Jan Patočka při reflexi duchovní zkušenosti světových válek ukázal, jak se tehdy v našem století podstatně konfrontovaly »den« a
»noc«. Síly světla, dne, rozumu, pokroku, atd., které vybudovaly civilizaci totální vědecko-technické manipulace skutečnosti, které chtěly
nevidět, potlačit a škrtnout zkušenost noci, hloubky, tajemství, smrti
a věčnosti, vyústily nalconec ve »vůli k válce«.
»Z hlediska dne je pro jednotlivce život vším, je nejvyšší hodnotou, která proň existuje. Pro sily dne naopak smrt neexistuje, ty si
počínají, jako by jí nebylo, či jak bylo řečeno, plánují smrt distancované a statisticky, jako by znamenala pouhou výměnu ve funkcích. Ve
vůli k válce vládne tedy den a život pomocí smrti... Není možno zbavit se války tomu, kdo se nezbaví vlády míru, dne, života v té podobě,
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která vynechává smrt a zavírá před ní oči. Veliká, hluboká zkušenost
fronty a její linie ohně spočívá však v tom, že vyvolává noc se svou naléhavostí a nezanedbatelností. Mír a den musí vládnout tak, že posílají lidi na smrt, aby druhým zajistili budoucí den v podobě pokroku,
volného a stupňovaného rozvoje možností, které dnes nemají... Tak
se stává noc pojednou absolutní překážkou na cestě dne ke špatné nekonečnosti zítřků ... Nejhlubším objevem fronty je tedy tato vykloněnost života do noci, boje a smrti, neodepsatelnost této položky v životě, která se zdá z hlediska dne pohou neexistencí; proměna životního smyslu, který zde škobrtne o nic, o nepřekročitelnou hranici, v níž
se všechno mění« (24).
Patočka ukazuje, jak svět tuto zkušenost války v její hloubce nepřijal, jak válka pokračuje a etabluje se natrvalo mírovými prostředky,
spojuje se s vůlí žít a mít, s cynickou demoralizací, nezodpovědností,
spoléháním na vnějšek, hospodářský rozvoj, pokrok: na síly dne. »Síla
nás fascinuje i nadále, vede nás svými cestami, fascinuje nás a obelstívá nás, činí nás svými blázny. Tam, kde se domníváme ji ovládat a
spoléhat na zabezpečení její pomocí, jsme ve skutečnosti ve stadiu
demobilizace a prohráváme válku, která proměnila úskočně svoji podobu, ale neustala ... Je marné chtít se uzavírat do svého okrsku, kde
není uzavření okrsků, když síla a vědotechnika otevírají působnostem
celý svět tak, že v něm každý děj má působnost všude« (25).
Jediné východisko vidí Patočka v solidaritě těch, kteří se nechali
onou zkušeností potlačované noci prostoupit, vydrželi tváří v tvář
smrti, zakusili proměnu životního smyslu: v »solidaritě otřesených«.
»Solidarita těch, kdo jsou s to pochopit, oč běží v životě a smrti a
následkem toho v dějinách. Že dějiny jsou ten konflikt pouhého života, holého a spoutaného strachem se životem na vrcholu, který neplánuje budoucí všední dny, nýbrž vidí jasně, že všední den, život a
»mir« mají svůj konec. Pouze ten, kdo je s to pochopit tuto věc, kdo je
schopen obratu, metanoia, je duchovní člověk« (26).
Duchovní člověk je člověk schopný oběti, člověk, jehož život se nevyčerpává v reagování - v aktivitách, diktovaných vnějškem, nýbrž
stravuje a naplňuje se v jednání - v činech, které vycházejí ze svědomí, z nitra. Už etymologie slova s-vědomí naznačuje, že jde o feno(24) J. PATOČKA, Kacířské esqe oßlosoßi
válka, rukopis, Praha 1975.
(25) Tamtéž.
(26) Tamtéž.
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dějin, kapitola Války 20. století a 20. století jako

mén transcendující oblast vědomí, oblast racionálního ego. Viktor
Frankl umisťuje svědomí do »duchovního nevědomí« člověka (27);
Patočka nazýval svědomí orgánem životního smyslu, jakýmsi »smyslem pro smysl«. Ostatně také slovo s-mysl ukazuje, že jde o cosi, co
lidskou mysl doprovází, ale není s ní identické!
Oběť je čin, v němž lidský život, lidská svoboda, nejvýrazněji zjevuje svou povahu transcendence. V oběti se odpoutáváme nejen od
nadvlády vnějšku ve smyslu »objektivní reality«, od diktátu bůžků
světa, nýbrž i od sebestředných a sebezáchovných sil ego, od diktátu
»hořeních aktivit« mysli, které vždy hájí onen strachem spoutaný
»pouhý život«. Rozhodnutí a odvaha k oběti může vyrůst až »za noci«, kdy ony povrchové aktivity, ego, »vnější člověk« už »spí«. Člověk
může naslouchat a sbírat poslušnost tomu, co hovoří z nitra: Ego dormio, cor meum vigilat. »Za noci mě vyučuje srdce mé« (Žl 16,7). Síla k
oběti se vybojovává v nočním zápase, jak tomu bylo v noci getsemanské.
W. Johnston, americký jesuita, zabývající se cestami orientální
meditace, vzpomíná na svůj pobyt v Indii. Konfrontace s nepředstavitelnou bídou v něm vyvolala pokušení dvou bezprostředních reakcí:
úděs a snahu utéci, nevidět, zapomenout a hněv, touhu věci rychle,
násilně, revolučně změnit (28). Ale záhy si uvědomil, že toto by bylo
reagování, vyvolané vnějškem, diktované povrchovými aktivitami
mysli a nezralými emocemi. Útěk nic neřeší a násilná revoluce jen
nahrazuje bídu jinou bídou či bídou jiných, vtahuje svět do bezvýchodného ďábelského kruhu ducha pomsty.
Teprve duchovní člověk, který umí skutečnost nejprve promeditovat, v nočnich modlitebních zápasech zpracovat infantilní reakce strachu (útěk) a hněvu (násilí, revoluce), může z hloubky bdělého srdce
uvolnit netušené síly pro zralé a odpovědné jednání.
Činy, které jsou ovocem hluboké meditativní zkušenosti ego dormio - jako jednání Mahatmá Ghándího nebo Matky Terezy, obětavé,
nenásilné, plně solidární s druhými v jejich temnotách a plně nasazující a vydávající sebe - přinášejí něco víc než jen partikulární změny poměrů. Vnášejí do světa, mrzačeného nezralými aktivitami
povrchních lidí, nového ducha, novou naději: »tvář země hnětou k
podobě nové, po níž se stýská všem« (29).
(27) V. FRANKL, Der unbewusste Gott, Kösel, München 1974.
(28) W. JOHNSTON, Der Weg des Zen als Christ, Meditationszentrum Exertitium Humanuni, Tholey 1980, str. 31.
(29) J. ZAHRADNIČEK, Rouška Veroničina, Křesťanská akademie, Řím 1968; verš je původně použit v jiné souvislosti.
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Vynoří-li se ve světě duchovní lidé, vystupují vždy zároveň jakoby
z říše našich snů, našich hlubokých nevědomých očekávání;
uprostřed temných chvil dějin mění sny ve veliké bdění, jejich životy
jsou pro svět jako prorocké slovo, »jako svíce, svítící na temném
místě, dokud se nerozbřeskne den a Jitřenka nám nevzejde v srdci«
(2 Petr 1, 19).

STANISLAV SOUSEDÍK

(Praha) (*)

TOMÁŠOVA NAUKA

O JSOUCNU VE SVĚTLE

KRITIKY

Tomáš Akvinský náleží k myslitelům, kteří chápali metafyziku jako vědu, která pojednává především o jsoucnu jako takovém. Takto
pojaté jsoucno se nám nejprve jeví prostě jako »to, co je«. V metafyzice jde o to zpřesnit tento prvotní vhled a vniknout do povahy jsoucna
hlouběji. Jdeme-li touto cestou, dospějeme podle Tomáše k názoru,
že jsoucno jako takové není homogenní, nýbrž strukturované, složené ze dvou principů, esence a bytí, a že dále vedle takto strukturovaných jsoucen - či spíše nad nimi - musí být ještě pouhé bytí, Bůh,
nejvyšší příčina a zdroj všeho.
Pokusím se v této stati naznačit, jakými cestami lze ze základního
postřehu, že jsoucno je to, co je, dospět k právě zmíněným výsledkům.
Ráz mého příspěvku není historický, nýbrž převážně systematický.
Neusiloval jsem o to podat podrobně dokumentovanou rekonstrukci
Tomášových názorů, jež by brala v úvahu všechny příslušné texty a
setrvávala úzkostlivě v jejich rámci. Šlo mi spíše o to vniknout do
smyslu Tomášových myšlenek z hlediska dnes aktuální filozofické
problematiky. To si v několika případech vyžádalo vyvodit z jeho
principů důsledky, pro které - pokud vím - nelze v příslušných textech nt\jít přesnou předlohu.
S cílem, který jsem sledoval, souvisí, že můj výklad Tomášovy
nauky není ani úplný, ani stejnoměrně podrobný. Soustředil jsem
svou pozornost na ty body, které vyvolávají (nebo by mohly vyvolát e Vychází bez vědomí autora.
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vat) z dnešního hlediska nejspíše pochybnosti. Jiné věci, důležité pro
pochopení celkového smyslu Tomášovy ontologie, jsem probral alespoň zběžně, aby čtenář neztratil z dohledu celkové souvislosti.

I
Vyjdeme při svých úvahách ze skutečnosti, že si stran věcí, s nimiž
v běžném životě přicházíme do styku, můžeme položit dvě otázky,
jednak co ta která věc je, a dále zdaje. Tyto otázky se, jak se zdá, týkají dvou stránek věcí, otázka »co věc je« se týka jejich »costi« čili
»esence«, otázka »zda věc je«, jejich existence. Tomáš soudí, že se ve
věcech, s nimiž běžně přicházíme do styku, tyto dvě stránky vzájemně
liší. Píše:
»Cokoli nenáleží k tomu, co chápeme jako esenci čili cost nějaké
věci, přistupuje k této esenci zvnějšku a tvoří s ní cosi složeného.
Žádnou esenci nelze totiž chápat s vyloučením toho, co je její Částí.
Každou esenci lze však chápat bez toho, že bychom něco věděli o její
existenci. Mohu totiž chápat, co je člověk nebo Fénix, a přece nevědět, zda reálně existují« (De ente et essentia, kapitola 4).
Abychom správně porozuměli tomuto důležitému textu, je třeba
dvou předběžných vysvětlivek:
1) »Fénix« je vlastní jméno ptáka, o němž básník Claudianus (kolem 400 po Kristu) ve své na středověkých školách běžně známé básni vypráví, že se rodí z vlastního popela. Dnešní čtenář považuje Fénixe spontánně za ptáka pouze bájného, ve starých dobách si však čtenáři nebývali tak jisti, jde-li vskutku jen o fikci ( j e š t ě v 17. století např.
pražský učenec Marcus Marci, čítaný k předchůdcům moderní mechaniky, připouští, že Fénix doopravdy existuje).
2) Píše-li Tomáš »mohu chápat, co je člověk nebo Fénix«, je třeba
slovem »člověk« rozumět určitého, jednotlivého člověka, dejme tomu
Petra. Náš autor totiž jistě nechtěl říci, že má sice pojem »živočich rozumový«, ale že neví, zda nějaký takový živočich vůbec existuje,
nýbrž že ví, co je Petr (totiž že je živočich rozumový), ale že neví, zda
Petr dosud žije (existuje).
Po těchto spíše filologických poznámkách se můžeme podívat, co
v uvedeném textu (a v dalších podobných) Tomáš míní esencí a co
existencí.
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VII

Pokud jde o esencí, řekli jsme již, že je to to, nač se tážeme otázkou »co věc je«. Tato otázka má tak základní povahu, že její smysl (tj.
to, nač sejí tážeme) můžeme objasnit jen negativně, tj. tak, že si uvědomíme, nač se takovouto otázkou netážeme. Chci-li tedy vědět, co
nějaká věc je, netáži se zřejmě na to, co se od té věci nějak liší, co s ní
není totožné, i když je to třeba s ní nějak velmi těsně spojeno. Je-li tomu tak, je tedy esence věci v prvotním slova smyslu věc sama o sobě,
bez všeho, co je na ni »navěšeno«, věc - obrazně řečeno - ve své úplné nahotě. V takovém smyslu je ovšem esence něčím individuálním a
mohlo by se dokonce zdát, že ji lze poznávat pomocí smyslů. Že tomu
tak ve skutečnosti není, tomu brání malá rozlišovací schopnost těchto poznávacích mohutností: smysly poznávají totiž věci tak, že je nedokáží odlišit od toho, co je na ně »navěšeno«: smysl nerozezná vodu
od její barvy, vosk od jeho tvaru, kámen od jeho teploty apod. Potřebnou rozlišovací schopnost má naproti tomu rozum, a jen on je proto
schopen chápat (a rozlišovat) esence věcí. Rozum ovšem podle Tomáše nedokáže přímo poznávat jednotlivé věci jako takové, nýbrž jen
co do jejich obecných určení. Chápe-li proto člověk esenci nějaké věci, nechápe ji jako něco jednotlivého, nýbrž tvoří si o ní obecný pojem, který může sloužit jako odpověď na otázku, co věc je.
Pojem, který by byl dokonalou odpovědí na takovouto otázku, si
ovšem člověk může utvořit - jestli vůbec kdy - tedy jen velmi zřídka.
To je způsobeno tím, že věci jsou smyslům k dispozici nikoli samy o
sobě, nýbrž často jen prostřednictvím něčeho, co je na ně »navěšeno«. To má za následek, že ani rozum, jenž je ve své činnosti na
smyslech závislý, nepoznává věci v jejich »nahotě«, nýbrž převážně
jen prostřednictvím jejich projevů, a že je tedy jeho poznání esencí
nedokonalé. To, že poznáváme esence věcí jen nedokonale, má nemilé důsledky v oblasti speciálních věd: Měli bychom jistě jinou ornitologii, kdybychom znali esenci jestřábů, a jinou chemii, kdybychom v
přesném smyslu věděli, co je např. kyslík!
Co platí pro oblast speciálních věd, neplatí však v té míře pro metafyziku. To, že poznáváme esence některých jsoucen více méně nedokonale, nemá tak dalece vlivu ani na otázku, co vůbec esence je, ani jaký
je její vztah k existenci. O takové otázky však právě v metafyzice jde.
Jakým myšlenkovým postupem lze nyní dospět k Tomášovu přesvědčení, že esence je jakousi složkou jsoucen? Viděli jsme, že esence, tak
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jak ji de facto poznáváme, je vlastně obsahem (»materií«) určitého
obecného pojmu. Pokud jde o pojetí obecných pojmů, byl Tomáš tzv.
realistou, tj. soudil, že je obsah obecného pojmu nějakým způsobem
přítomen v jednotlivé věci, o níž lze tento pojem pravdivě vypovídat.
Protože se obsahem obecného pojmu může stát i (nedokonale poznaná) esence, je i ona nějakým způsobem přítomna v jednotlivých věcech. Uvidíme později, že esencí není podle Tomáše vyčerpáno vše,
co jednotlivá věc zahrnuje. S ohledem na to lze esenci považovat za
jakousi její »složku«.
Je-li esence obsahem obecného pojmu, plyne z toho, že může být i
významem určitého slova, totiž takového, jímž onen pojem míníme
(tak např. významem slova »člověk« může být pojem »živočich rozumový«). To samozřejmě neznamená, že je pro Tomáše »význam slova« a »esence« totéž. Jsou nepochybně slova, např. spojka »a«, jejichž
význam nemá s esencí žádné věci očividně nic společného. Některá
slova (predikáty) jsou však toho rázu, že to, co jimi vyjadřujeme, je
právě (nedokonale poznaná) esence té které věci, Z Tomášova hlediska není tedy mezi významem slova a esencí nějakého protikladu.
Kdo ty dvě věci do protikladu staví, vychází zřejmě z jiné teorie významu, než jakou zastával Tomáš. U současných autorů jde většinou
o nějakou verzi dnes tolik rozšířené nauky, podle níž není význam
predikátu nějaký intencionální předmět, nýbrž pravidlo, jímž se predikátu užívá. Takováto nauka má - vyjádřeno starší nomenklaturou
- zřejmě nominalistický ráz. V dnešním českém myšlenkovém
prostředí, v němž dosud převládá vliv E. Husserla, myslitele, jenž jako jeden z mála zastával myšlenku předmětného významu predikátů,
nemají takové nominalistické nauky prozatím ohlas, a nechávám
proto diskusi o nich na tomto místě stranou.

III
Podívejme se nyní, co ve výše uvedeném textu myslí Tomáš existencí. Smysl jeho slov je tento: Mohu vědět, co je nějaká jednotlivá
věc (mohu tedy např. vědět, že Fénix je nějaký velmi zvláštní pták nebo že Petr je živočich) a přece nevědět, zda ta věc dosud existuje (zda
Petr, kterého jsem již deset let neviděl, mezi tím nezemřel), anebo
zda jí náleží existence fiktívní (tj. pouze intencionální) či reálná (zda
Fénix existuje reálně).
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Dříve než podrobíme tento text bližší analýze, připomeneme si, že
můžeme rozlišit dvojí existenci: Jednak existenci individuální, která
se vypovídá o individuích. Řeknu-li např. »Petr existuje« nebo »toto
existuje«, tj. připojím-li přísudek »existuje« k nějakému podmětu
označujícímu nějakou jednotlivou věc, nazývá se existence, kterou
takto vypovídám, existencí individuální. Výroku, v němž se o něčem
vypovídá individuální existence, budeme v dalším říkat »singulární
existenční výrok«.
Od individuální existence třeba lišit existenci specifickou, jež se
vypovídá o nějakém druhu věcí. Řeknu-li např. »bílí kosové existují«,
tj. připojím-li přísudek »existují« k podmětu označujícímu nějaký
»druh« věcí, nazývá se existence, jež se takto vypovídá, existencí specifickou. Výrok, v němž se o něčem vypovídá specifická existence,
budeme v dalším nazývat obecným existenčním výrokem.
O jaký typ existence jde nyní z hledika rozlišení, které jsme učinili,
ve výše uvedeném Tomášově textu? Z vysvětlivek, které jsme k němu
podali, plyne jasně, že existence, o níž Tomášovi jde, je existence individuální. Nevím-li totiž, zda Petr resp. Fénix existuje, nevím, zda
jsou pravdivé výroky »Petr existuje« resp. »Fénix existuje«, které mají
jednoznačně ráz singulárních existenčních výroků.
Je-li tomu tak, stojíme tedy nyní před úkolem zijstit, jak lze z významu onoho predikátu »existuje« dospět k závěru, že i jemu (podobně jako esenci) odpovídá ve věci, o níž se vypovídá, nějaká »složka«
(totiž bytí). Dříve než k tomu přikročíme, musíme se však vyrovnat se
dvěma závažnými námitkami. Vyšli jsme z předpokladu na první pohled neproblematického, že se otázka »co je věc« týká esence věci a
otázka »zdaje věc« její existence. První námitka zní, že se otázka »zda
věc je« jednotlivé věci vůbec netýká a že tedy z onoho »je« ve smyslu
»existuje« nelze o povaze a složení jednotlivých věcí nic vysuzovat.
Touto námitkou se budeme zabývat v odstavci IV. Druhá námitka připouští, že se otázka »zda věc je« týká jednotlivé věci. »Existovat« znamená však podle této námitky vlastně »mít esenci«, takže se otázka
»zda věc je« týká vlastně její esence. Touto námitkou se budeme
zabývat v odstavci V.
IV

1) Řekli jsme si již, že se ono »je« resp. »jsou« ve smyslu »existuje«
resp. »existují« vyskytuje jednak v obecných, jednak v singulárních existenčních výrocích. Podívejme se nejprve, proč se podle názoru některých
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filozofů, např. B. Russela, význam tohoto slovesa netýká jednotlivých
věcí v obecných existenčních výrocích.
Příkladem obecného existenčního výroku je pro nás věta »bílí kosové existují«. Věta tohoto typu se svou mluvnickou strukturou podobá subjekt-predikátovým větám, např. »bílí kosové krásně zpívají«.
V takových větách připisujeme podmětu (v našem příkladu bílým kosům) nějakou vlastnost (že krásně zpívají). To vyvolává podle Russela
mylný dojem, že je tomu tak i v korespondujících výrocích existenčních, že se totiž i v nich připisuje podmětu nějaká vlastnost: totiž že existují. Tak tomu však ve skutečnosti není, protože se ve větě
»bílí kosové existují« mluvnický podmět nekryje s podmětem logickým. V tomto výroku nevypovídáme totiž nic o bílých kosech,
nýbrž o pojmu bílých kosů, totiž to, že rozsah tohoto pojmu není
prázdný (Russel to formuluje tak, že výrokem např. »bílí kosové existují« připisujeme propoziční funkci »x je bílý kos« tu vlastnost, že je
alespoň pro jednu hodnotu proměnné pravdivá). Je-li tomu tak, pak
ve větách typu »bílí kosové existují« (tj. v obecných existenčních výrocích) nevypovídáme nic, co by se týkalo jednotlivých bílých kosů,
nýbrž to, co vypovídáme, se týká pojmů (predikátu, propozičních
funkcí). Slovo »existují« není tudíž v obecných existenčních výrocích
predikátem prvního stupně (jak se říkává predikátům, jimiž se něco
vypovídá o individuích), nýbrž predikátem druhého stupně (jfnaž se
něco vypovídá o pojmech) a má úlohu, kterou lze v logickém zápisu
vyjádřit tzv. existenčním kvantifikátorem (»existuje takové x, že x je
bílý kos«). A tak je tedy podle B. Russela a jiných podobně smýšlejících filozofů patrno, že se v obecných existenčních výrocích existence nevypovídá o individuích.
2) Jak je tomu však nyní v singulárních existenčních výrocích, ve
větách typu »toto existuje« nebo »Petr existuje«? Vypovídá se alespoň v tom případě existence o individuích? Podle Russela (a jiných
podobně smýšlejících) nikoli. Mohu-li na něco poukázat ukazovacím
zájmenem »toto«, znamená to, že jde o nějakou přede mnou přítomnou věc, o níž by vypovídat existenci bylo triviální, tautologické a konec konců nesmyslné. Pokud pak jde o singulární existenční výroky,
jejichž podmětem je vlastní jméno, je podle této nauky třeba rozlišovat mezi pravými a nepravými vlastními jmény.
Pravé vlastní jméno je takové, jež označuje něco, co jeho uživatel právě vnímá. Tak např. vidím-li před sebou Petra, je pro m n e po
celou dobu, po kterou ho bez přerušení vidím, »Petr« pravé vlastní jméno.
21

Takovéto vlastní jméno má tedy podobnou povahu jako ukazovací
zájmeno a to tedy znamená, že by existenční výroky, v nichž by bylo
podmétem takové jméno, neměly smysl.
Vedle pravých vlastních jmen jsou ovšem ještě i vlastní jména nepravá. To jsou jména Jimiž označujeme individua, která v době, kdy o
nich mluvíme, nevnímáme. Sejde-li mi Petr s očí, přestává být pro
mne »Petr« pravým vlastním jménem a je již jen jménem nepravým.
Tím spíše je nepravým vlastním jménem např. »Platón«, neboř muže
označeného tím jménem z dnešních lidí neviděl nikdo.
Pokud jde tedy o individua označená těmito nepravými vlastními
jmény, o těch ovšem existenci vypovídáme (říkáme např. »Platón
není nějaká vymyšlená postava, Platón vskutku existoval«) a výroky,
které takto vznikají, nejsou zřejmě ani tautologické, ani nesmyslné,
ale proč? Podle Russela jen díky tomu, že jsou nepravá vlastní jména
pouhými zkratkami zastupujícími výrazy, jimž se říká »deskripce«.
Tak prý je »Platón« vlastně zkratkou např. za »nejnadanější Sokratův
žák«, »Petr« za »kolega, s nímž jsem včera projednával tu a tu záležitost« apod. Těmito deskripcemi míníme složené pojmy, které mají vyjádřeno terminologií tradiční logiky - tak velký obsah, že do jejich
rozsahu náleží pouze jedno individuum. Vypovídá-li se proto o Platónovi nebo Petrovi existence, nevypovídá se tu vlastně něco o těchto
individuích, nýbrž o jejich pojmech (deskripcích), že totiž mají tu
vlastnost, že do jejich rozsahu náleží vskutku jedno individuum. Ani
zde není tedy existence predikátem prvního stupně a i zde ji lze v logickém zápisu vyjádřit existenčním kvantifikátorem.
Jsou-li předchozí úvahy správné, plyne z nich, že existenčními výroky nevypovídáme nic o jednotlivinách a že tedy z významu onoho
»existuje« resp. »existují« nelze činit o povaze reálných jsoucen žádné závěry. Jsou však tyto úvahy vskutku správné? Jsou předpoklady,
z nichž vycházejí, skutečně mimo vší pochybnost? Přepoklady, na
nichž Russelova teorie spočívá, jsou dva: jednak je to deskripční teorie vlastních jmen, jednak je to Russelúv existenciální monismus.
3) Deskripční teorie vlastních jmen spočívá v přesvědčení, že nepravá (tj. v mluvnickém smyslu všechna) vlastní jména jsou vlastně
jen zkratkami za deskripce.
Zde je třeba upozornit, že tento Russelův názor (a jeho dalšími podobně smýšlejícími autory vypracovaná prohloubení) byl na počátku sedmdesátých let podroben kritice, s níž vystoupil S. Krepke. Krepke vznesl proti
deskripční teorii vlastních jmen tři námitky: a) Z deskripční teorie plyne,
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že jsou analyticky nutné výroky, jež takové ve skutečnosti nejsou. Jeli pro mne »Platón« zkratka za »nejnadanější Sokratův žák«, pak je
podle deskripční teorie výrok »Platón byl nejnadanější Sokratův žák«
analyticky pravdivý (tj. pravdivý na základě pouhého významu slov,
která se v něm vyskytují). To však lze těžko připustit, protože kdyby
byl analyticky pravdivý, byl by pravdivý nutně. Aleje zřejmé, že výrok
»Platón byl Sokratův nejnadanější žák« není nutně pravdivý, neboť
to, že se Platón stal Sokratovým žákem a že se mezi těmito žáky nevyskytl nikdo nadanější, je zřejmě nahodilé, b) Deskripční teorie není
s to vysvětlit skutečnost, že nepravé vlastní jméno může označovat
nějaké individuum, i když veškeré informace obsažené v příslušné
deskripci jsou nepravdivé. Je např. možné, že nic z toho, čím staré
české pověsti popisují Kroka, není pravda, ale že přece v dávných dobách jakýsi Krok žil. c) Descripční teorie není s to dále vysvětlit skutečnost, ze mluvčí může někdy označovat (nepravým) vlastním jménem určité individuum, aniž by měl k dispozici deskripci, která by vůbec pretendovala na to, aby se její pomocí dal nositel jména rozpoznat (»identifikovat«, jak se někdy říkává). Lidé užívají někdy např.
jména »Heisenberg«, aniž by o jeho nositeli věděli víc, než že to je
»nějaký fyzik«. Takový popis jistě nestačí k tomu, aby bylo možno
Heisenberga odlišit od jiných fyziků, a přece mluvčí tím jménem
označují zcela určitou osobu.
Místo deskripční teorie vlastních jmen navrhl Krepke výklad
vlastní, jemuž se někdy říkává teorie »kauzální«. Podle této teorie
jsou vlastní jména výrazy, jimiž uživatelé jazyka jednou pojmenují nějakou osobu nebo věc. Aby to mohli udělat, musí ovšem věc, kterou
pojmenovávají, nějak rozpoznat. Toho dosahují tím, že ji buď přímo
vnímají anebo ji rozpoznávají pomocí deskripce. Krepke zdůrazňuje,
že uskutečňuje-li se rozpoznání pomocí deskripce, je tato deskripce
pouze nástrojem k rozpoznání pojmenovávané věci, nikoli významem
jejího jména. Když je jednou jméno zavedeno, mohou je užívat i další
mluvčí, kteří pojmenovávanou věc nikdy neviděli a neznají, případně
ani žádnou její deskripci. Jméno, jež se takto dostane do oběhu,
označuje svůj denotát přímo, bez zprostředkující role nějakého pojmu
(tj. deskripce). To, co vlastním jménem míníme, když je užíváme, je
tedy přímo pojmenovaná věc sama.
Potud Krepke. Jeho vystoupení znamenalo obrat v dosavadních
názorech na povahu vlastních jmen a dalo podnět k obsáhlé, dosud
neuzavřené diskusi. I když dosavadní průběh této diskuse naznačuje,
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že bude možná třeba Krepkeho teorii v některých bodech modifikovat nebo prohloubit, přece jen se zdá, že si jeho upozornění na základní rozdíl mezi deskripcí a vlastním jménem uchová trvalou platnost. Pokusím se v dalším vystihnout povahu tohoto rozdílu a naznačím, jaký má podle mého mínění rozlišování mezi deskripcemi a
vlastními jmény v naší souvislosti význam.
Charakteristickým rysem deskripce je, že jí pomocí vhodných pojmových určení označujeme vždy pouze jedno individuum, aniž bychom však měli na mysli to, co činí toto individuum právě tímto individuem. »Sokratův nejnadanější žák« je deskripce, jež označuje Platóna, ale mohla by označovat i jinou osobu (snad Xenofonta), kdyby byl
býval Platón např. v dětství zemřel. Deskripce je složený pojem, jehož
obsah je tak bohatý, že do jeho rozsahu spadá pouze jedno individuum; protože však deskripce vzniká složením pojmů, jež jsou o sobě
obecné, neproniká, abych tak řekl, k tomu, co individuum činí právě tímto individuem. S vlastním jménem je tomu právě naopak: Tím
míníme vždy jedno určité individuum, aniž bychom při tom museli
znát nějaké jeho pojmové určení. »Platón« označuje určitého muže,
jenž by zůstal, čím je, i kdyby se se Sokratem vůbec nebyl seznámil.
Obvykle ovšem vlastním jménem nějaká pojmová určení, jež nám
umožňují rozpoznat jeho nositele, spolumíníme, povaha vlastních
jmen je však taková, že to není vždy nutné.
Jaké má nyní toto rozlišení mezi vlastními jmény a deskripcemi v
naší souvislosti význam? Nepochybně značný. Ukazuje, že když v singulárních existenčních výrocích, jejichž podmětem jsou vlastní jména, vypovídáme existenci, vypovídáme ji vskutku o individuích.
4) Druhým, a to hlubším kořenem názoru, že existenci nelze vypovídat smysluplně o individuích, je téže existenciálního monismu.
Spočívá v názoru, že universum, o němž uvažujeme, zahrnuje vždy
jen reálně existující věci a žádné jiné. Je tento názor správný? Je universum vskutku v uvedeném smyslu »existenčně homogenní«? Kdyby tomu tak bylo, nepřinášely by singulární existenční výroky žádnou
informaci a byly by v tomto smyslu »tautologické« či »nesmyslné«.
Že tomu tak ve skutečnosti není, plyne již z výše uvedené kritiky
deskripční teorie vlastních jmen. Filozofové jako Russel přece připouštějí, že singulární existenční výroky s nepravými vlastními jmény
jsou smysluplné a poskytují nějakou informaci, soudí však, že existence, o níž v nich jde, je predikátem druhého stupně, který lze v logickém zápisu vyjádřit existenčním kvantifikátorem. Že by šlo o exi24

stenci tohoto typu, je vyvráceno výše vyloženou kritikou deskripční
teorie vlastních jmen. Jsou-li však singulární existenční výroky s nepravými vlastními jmény přesto smysluplné a informativní, znamená
to, že universum, o němž uvažujeme, nezahrnuje pouze reálně existující věci, nýbrž i nějaké další.
To je ostatně také názor Tomáše Akvinského, jak jasně vyplývá z
výše uvedeného úryvku, zejména pak ze slov »mohu chápat, co je člověk (např. Petr) nebo Fénix, a přece nevědět, zda reálně existují«. Jak
se podle těchto Tomášových slov může universum existenčně rozrůzňovat? Z uvedeného textu vyplývá, že nejméně dvojím způsobeni:
Jednak je můžeme dělit na věci reálně existující a na ty, které již nebo
ještě reálně neexistují. V tom smyslu mohu vědět, co je Petr (že je živočich rozumový), ale nevědět, náleží-li mezi věci, jež právě reálně
existují, anebo mezi ty, které již nebo ještě neexistují. Existoval-li
Petr dejme tomu mezi lety 1620-1660, pak mu v tomto časovém rozmezí náleží reálná existence, kdežto před rokem 1620 ještě a po roce
1660 již neexistoval. Za druhé můžeme podle Tomáše universum rozdělit na věci reálně existující a na věci existující pouze fiktivně. Jen za
tohoto předpokladu můžeme být totiž na pochybách, zda Fénix existuje pouze fiktivně (v Claudianově básni) anebo zda se vyskytuje v
reálném světě. Jestliže dnes každý ví, že Fénix reálně neexistuje J e to
zoologický poznatek, jehož závažnost nám nesmí zakrýt to, že je tak
všeobecně rozšířen.
Fakt, že se universum dělí na věci, které mají různý existenční status, vysvětluje, proč nám singulární existenční výroky přinášejí určitou informaci. Plyne z něho však dále i to, že nám určitou informaci o
jednotlivých věcech přinášejí i existenční výroky obecné. Zahrnuje-li
totiž universum věci, které mají různý existenční status, pak výroky
typu »bílí kosové existují« a »dobré víly existují« říkají nejen něco o
pojmu bílých kosů a dobrých vil, nýbrž i o typu existence, kterou mají
individua náležející do jejich rozsahu. Je-li totiž pravda, že bílí kosové
existují, pak bychom mezi reálně existujícími kosy nalezli alespoň
jednoho, který je bílý. Tomu bychom mohli dát vlastní jméno a vypovídat o něm reálnou existenci jako predikát prvního stupně. Totéž
platí i o dobrých vílách s tou výhradou, že existence, která jim náleží,
je pouze fiktivní'.
B. Russel rozdělení universa podle existenčního statutu věcí, jež
do něho náležejí, dílem nebral na vědomí, dílem výslovně zamítal.
Prohloubený, ale v zásadě přece podobný názor zastával i R. Carnap
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svým rozlišením vnitřních a vnějších existenčních otázek. Stanoviska
těchto myslitelů není, myslím, snadné hájit. Domnívám se, že je
možno s Tomášem připustit, že se otázka »zda věc je« týká jednotlivé
věcí a nikoli jen jejího pojmu.
V
1) Připustíme-li, že se otázka »zda věc je« týká jednotlivé věci, je tu i
tak ještě jedna překážka, která nám brání sledovat dále Tomášovu myšlenkovou cestu, totiž námitka, že »existovat« znamená vlastně »mít esenci« a
že tedy lze otázku po existenci vlastně redukovat na otázku po esenci. Námitka je starého původu, za našich dnů ji formuloval ve své knížce o Tomáši Akvinském působivým způsobem A. Kenny. Píše:
»Existovat znamená pro psa být prostě nadále psem a pro člověka
mít nadále svou lidskou přirozenost čili esenci. Pokračování Petrovy
existence spočívá v tom, že si Petr podržuje svou esenci; přestane-li
existovat, přestane být člověkem a naopak« (tj. začne-li existovat, začne být člověkem).
Jak z uvedeného patrno, počítá Kenny s tím, že lze universum dělit na věci reálně existující a na ty, které již nebo ještě reálně neexistují. Jestliže však nějaká věc existuje, znamená to prostě, že má svou
esenci, jestliže již nebo ještě neexistuje, pak ji již nebo ještě nemá.
Abychom mohli posoudit správnost takovéto redukce, předpokládejme opět, že Petr žil v letech 1620-1660 a že je tedy pravda, že v roce
1610 ještě a v roce 1670 již neexistoval. Je-li správná Kennyho redukce, lze to vyjádřit takto: Petr v roce 1610 ještě neměl svou esenci. Petr
v roce 1670 již neměl svou esenci.
Uvažujme nyní, co v těchto výrocích označuje vlastní jméno
»Petr«. Buď označuje určitého člověka, tj. něco, co má esenci člověka.
Je-li tomu tak, jak pak lze o tom, co má svou esenci, pravdivě tvrdit,
že ji nemá? Anebo »Petr« označuje něco, co ještě nebo již nemá svou
esenci, tj. něco, co není člověkem. Ale proč potom toto něco, co není
člověkem, označujeme vlastním jménem »Petr«, což je - podle předpokladu - přece právě jméno člověka, který žil v letech 1620-1660?
Kdyby byl správný názor filozofů, kteří podobně jako A. Kenny redukují význam onoho »existovat« na »mít svou esenci«, nebyli bychom - j a k se zdá - s to smysluplně říkat, že nějaká jednotlivá věc buď
ještě nebo již neexistuje. Protože to ve skutečnosti děláme, není taková redukce - jak se zdá - na místě.
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2) Nyní vyvstává ovšem závažná otázka: Nelze-ti redukovat existenci na esenci, jaký je tedy správný výklad vět typu »Petr ještě (resp.
již) neexistuje« a jakou úlohu hraje v tomto výkladu ona - na esenci
neredukovatelná - existence?
Při řešení tohoto problému musíme vyjít ze skutečnosti, že ve větách »v roce 1610 Petr ještě neexistoval« a »Petr žil (= existoval) v letech 1620-1660« mluvíme zřejmě o tomtéž Petrovi, tedy o osobě, která má nutně touž esenci a která existovala mezi lety 1620-1660. Přisuzujeme-li a odpíráme-li tomuto Petrovi existenci s tím, že výrok, kterým tak činíme, podává nějakou pravdivou informaci, je to možné jen
tak, že do toho, co míníme vlastním jménem »Petr«, je sice zahrnuta
jeho (nám třeba málo známá, případně vůbec neznámá) esence, ale
není do toho zahrnuta jeho existence. Z toho je však patrno, že esence není totéž co existence a že existenci nelze na esenci redukovat.
Úvaha, kterou jsme k tomu dospěli, vychází z významu vlastního
jména, přesahuje však svými důsledky, co o povaze vlastních jmen
podává S. Krepke. Pokusím se krátce objasnit, o jaké důsledky jde.
3) Představme si, že se v noci probudíme ze sna a spatříme nčco,
o čem si nejsme jisti, zda to existuje reálně nebo pouze v naší sny rozbouřené fantazii. Takto vnímanou věc by bylo možno vzdor nejistotě
o povaze její existence v zásadě pojmenovat. Jméno, které jí dáme,
označuje tu věc včetně jejího (nám neznámého) způsobu existence.
Protože však podle předpokladu způsob její existence neznáme, také jej
jménem, který jsme věci dali, nemíníme. Díky tomu, že jej nemíníme, můžeme pak nějaký typ existence o věci jménem označené vypovídat a poskytovat tím nějakou (pravdivou nebo nepravdivou) informaci.
Uvedený příklad nasvědčuje tomu, že vlastními jmény označujeme
sice vždy existující individua, ale že je jimi míníme nějakým způsobem bez
existence. V právě uvedeném příkladu tomu bylo tak, že jsme typ existence pojmenovaného individua prostě nebyli s to rozeznat. V jiných případech tomu může být i tak, že od existence pojmenovaného individua
odhlížíme, že otázku jeho existence necháváme otevřenou. Obecně vzato
lze, jak se zdá, říci, že vlastními jmény označujeme nějaká existující
individua, ale že je těmito jmény míníme pouze jako možná. Ale pozor! Slovem »možný« tu rozumím nikoli to, co by mohlo existovat,
ale neexistuje, nýbrž to, co může existovat, ať již to existuje či nikoli
(takže v tomto smyslu je tedy i existující možné). Zdá se, že jen pojmeme-li vlastní jména tímto způsobem, může mít otázka »vím, co je
Petr, ale nevím, zda ještě existuje« přijatelný smysl.
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Doplněk k teorii vlastních jmen, který tu navrhuji, nevychází z
mylného názoru některých filozofů (např. J. Viklefa), podle nichž věci,
dříve než začnou reálně existovat, mají již od věčnosti nějaké zvláštní, sobě vlastní bytí (»esse intelligibile«), do něhož se po skončení
své existence opět vracejí. Podle takovéto nauky by se výrok »Petr se
po uši zamiloval« týkal Petra existujícího reálně, kdežto výrok »Petr
již neexistuje« Petra existujícího oním zvláštním »intelligibilnim«
bytím, které předchází a následuje jeho reálné existenci. Podle výkladu, který navrhuji, je tomu jinak: Oba výroky se týkají téže osoby, která žila mezi lety 1620-1660. Tato osoba je však míněna svým jménem
tak, že otázka její existence zůstává otevřena a lze ji tedy zodpovědět
tak i onak.
VI
Jsou-li správné odpovědi na námitky, jimiž jsem se zabýval v předchozích dvou kapitolách, plyne z toho, že predikát »existuje« vypovídá něco o jednotlivých věcech a že je jeho význam nepřevoditelný na
význam slova »esence«. Je-li tomu tak, je zřejmé, že je esence od existence nějak odlišná; není však dosud patrné, jak je odtud možné dospět k Tomášově tézi, že je existence - podobně jako esence - složkou existující věci. Nemohla by snad být existence něčím mimo věc,
např. činností příčiny, která věc způsobí (uvede do existence)? Představme si sochu Caesara! Nespočívá snad existence této sochy prostě
jen v tom, že ji sochař vytesal? Nemohlo by »existovat« znamenat
pouze »být způsoben příslušnou příčinou«?
Domnívám se, že je zde třeba dát zápornou odpověď. To, z čeho
usuzujeme na něco jiného, se od tohoto jiného zřejmě liší. Tak je
tomu však právě s existencí věci vzhledem k její příčině. Že něco existuje, můžeme zjistit, aniž bychom vůbec brali v úvahu, že to bylo
způsobeno, Z jednou zjištěné existence věci můžeme však soudit na
její příčinu. Je-li však existence to, z čeho soudíme na její příčinu, nemůže být s touto příčinou totožná.
Co tu řečeno o příčině, možno zobecnit: Jestliže je existence věci
něco, co můžeme zjistit, aniž bychom brali v úvahu něco mimo tu
existující věc samu, je existence něco ve věci samé. Něčím ve věci samé je, jak již víme, i esence. Protože pak existence není esence, ale
jedna i druhá jsou v jednotlivých jsoucnech, lze o nich v určitém
smyslu mluvit jako o »složkách« jsoucna.
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VII

Jsou-li esence a existence složkami jsoucna, vzniká otázka, jak se
vzájemně liší? Liší se nezávisle na našem poznání a je tedy mezi nimi - jak to vyjadřovala tradice tomistické školy - »reálná distinkce«?
Anebo se liší pouze pojmově, tj. tak, že lze sice poznat jednu bez
druhé, aniž by se však skutečně lišily nějak jinak (tj. je mezi nimi pouhá tzv. distinkce virtuální)?
Z toho, co jsme dosud probrali, je patrno jen tolik, že můžeme
poznat esenci bez existence a že je tedy mezi nimi alespoň distinkce
virtuální. Jakým způsobem si nyní však máme přiblížit Tomášovu tézi, že odlišnost esence a existence v jednotlivých jsoucnech je víc než
jen virtuální, totiž reálná?
Domnívám se, že lze postupovat např. takovýmto způsobem: Vyjděme z toho, že podle svatého Tomáše má virtuální odlišnost nějakých dvou entit v pozadí vždy reálnou odlišnost nějakých jiných entit.
Tato druhá, reálná odlišnost je to, co lze v duchu školní tradice nazvat
věcným základem (tzv. >>fundamentum in re«) oné odlišnosti virtuální.
Tak např. virtuální odlišnost mezi individuem a jeho (specifickou)
esencí má v pozadí reálnou odlišnost mezi první látkou a substanciální formou; nebo: virtuální odlišnost mezi rodem a specifickou diferencí má v pozadí reálnou odlišnost mezi vlastnostmi společnými
všem příslušníkům rodu a těmi, které jsou společné pouze příslušníkům druhu apod. Předpokládejme nyní, že se esence a existence liší
ve stvořených jsoucnech pouze virtuálně. V tom případě musíme ve
jsoucnech hledat ještě nějakou reálnou distinkci, která by onu virtuální »z pozadí« vyvolávala. Esencí a existencí je však vyčerpáno
vše, co v jednotlivých jsoucnech je, či přesněji: vše, co v jednotlivých
jsoucnech je, náleží buď k jejich esenci nebo existenci. Zdá se, že v
nich tudíž nelze hledat nějaký od esence i existence odlišný základ,
jenž by vyvolával jejich virtuální odlišnost. Je-li tomu tak, nezbývá,
jak se zdá, než připustit, že se esence a existence liší bez vlivu nějakého »základu« samy sebou. Liší-lí se však samy sebou, liší se reálně.

vin
Liší-li se esence a existence ve jsoucnech jako jejich reálně odlišné
složky, je tu další otázka: Jakým zůsobem jsou ty dvě složky ve jsoucnech spojeny?
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Tomáš je přesvědčen, že jsou spojeny jako potence a akt: esence je
složka potenciální, neboť může být i nebýt; existence je akt, díky němuž esence spíše je, než aby nebyla. A tak je tedy esence spojena s
existencí způsobem, jenž je analogický tomu, jímž je spojen vosk se
svým tvarem nebo Sokrates se svou moudrostí.
Jsoucnem, tj. tím, co je, není však v Tomášově pojetí ani existence, ani esence, nýbrž pouze z nich sestávající celek, tj. esence, která
existuje.
IX
Zbývá, abychom si přiblížili Tomášův názor na vzájemný poměr
mezí esencí a existencí z hlediska dokonalosti jsoucen, která z nich
sestávají. Přijmeme nejprve jako fakt Tomášovo přesvědčení, že jsou
různě dokonalá jsoucna, že je např. kámen něco méně dokonalého
než rostlina, rostlina než zvíře, zvíře než člověk apod. Uvažujme nyní
takto: O tom, zda je jsoucno kamenem, rostlinou nebo člověkem, rozhoduje zřejmě ta jeho složka, díky níž je to jsoucno tím, čím je, totiž
jeho esence. To tedy nasvědčuje tomu, že od ní odvisí stupeň dokonalosti, jaký tomu kterému jsoucnu náleží. Na druhé straně by ovšem
žádná esence nemohla jsoucnu udělovat příslušný stupeň dokonalosti, kdyby neexistovala. Z toho hlediska uvažováno uděluje každému
jsoucnu dokonalost prostřednictvím jeho esence akt jeho existence.
Pozoruhodné při tom je, že akt existence je - jak se zdá - s to udělit
jsoucnu libovolně vysoký stupeň dokonalosti, jen pokud tomu nebrání omezenost esence. Tato skutečnost vede Tomáše k tomu, že
považuje existenci za jakousi plnost dokonalosti a esenci za to, co této dokonalosti spíše jen brání expandovat a co ji stísňuje do jistých
mezí.
Na tomto místě musím však učinit malou terminologickou poznámku: Je-li tomu vskutku tak, že má existence sama o sobě ráz
neomezené dokonalosti, není asi vhodné nazývat ji, jak jsme dosud
činili, existencí, tj. výskytem. Tomáš ji také ve skutečnosti označuje
jiným termínem, totiž »essen, česky »bytí«, a protože je toto bytí v
rámci jsoucna aktem, nazývá jej často aktem bytí (actus essendí). Přítomnost aktu bytí ve jsoucnu má ovšem za následek to, že se toto
jsoucno reálně vyskytuje. Bytí o sobě je však v Tomášově pojetí daleko víc než pouhý výskyt (existence).
»Je tedy jasné«, píše náš autor v této souvislosti, »že bytí je něco jiného než esence čili cost. Leda že by snad byla nějaká věc, jejíž costí
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by bylo samotné její bytí a taková věc by mohla být jen jedna a první...
K takové věci by totiž nemohly přistupovat nějaké diference, protože
by ta věc již nebyla pouhým bytím, nýbrž bytím a nadto ještě nějakou
formou ... Všechno však, co něčemu náleží, pochází buď z jeho esence 0'ako třeba člověku schopnost smíchu) nebo se mu toho dostává
od nějakého vnějšího principu, jako např. světlo ve vzduchu je vlivem Slunce. Nemůže tomu být však tak, že by bytí bylo jako svou
účinnou příčinou způsobeno formou či esencí věci, protože to by si
pak nějaká věc sama dávala bytí, což je nemožné. Tudíž je třeba, aby
každá taková věc, jejíž bytí je odlišné od její esence, měla bytí od jiného. A protože vše, co je díky něčemu jinému, vede nakonec jako ke
své první příčině k tomu, co je samo sebou, musí být nějaká věc, která
je příčinou všech ostatních věcí díky tomu, že je sama pouze bytí« {De
ente et essentia, kapitola 4).

Články
ANTONÍN KRATOCHVIL

(Mnichov)

NOVÉ PUBLIKACE O ČESKÉM

BAROKU

Jedním z nevýraznějších a přitom opomíjených přínosů českého baroka evropskému kulturnímu kontextu je konkrétně národní, ale i mezinárodní vydavatelská činnost jezuitských akademických tiskáren, především pražské, která byla zvláště orientována na vydávání slovanských
jazyků a zde je na prvém místě nutno uvést dílo pražského benediktina
Petra Lodereckra Sedmijazyčný slovník s obsáhlou českou částí. K tomuto dílu se ještě vrátíme, stejně tak jako k vytištění první lužické
mluvnice.
Dominujícím dílem rozšiřujícího se knihtisku byla pochopitelně Bible - Písmo svaté. A byla to Praha, kde již před 500 lety byla vytištěna
Bible. Praha ovšem v knihtisku na území Království českého primát nemá. Asi dvacet let před tím než v Praze se začaly vydávat knihy v Brně,
Plzni a Vimperku. Jednu prioritu však pražský tisk má, totiž, že byl od
prvopočátku výhradně českého charakteru. Mezinárodní charakter dostal až ve vrcholné době barokní. Nejstarším zachovaným pražským
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tiskem je Žaltář, vytištěný na Starém Městě pražském v roce 1487. Inkunábule, které stejně jako první dochované rukopisné svazky - uloženy
v historickém fondu Státní knihovny ČSR - se nalézají v katastrofálním
stavu (1), Vyšehradský kodex je rovněž v tak katastrofálním stavu, že
nenf k studijním potřebám povolen, stejně tak jako Pontifikál biskupa
Karla Lotrinského, rovněž uložený v Praze, který je tak poškozen, že
knižní blok se rozpadl na tři kusy (2).
Ani o mnoho lepšf to není s barokními literárními památkami. Ty byly nejvíce zničeny při likvidaci klášterů v padesátých letech (3). Připomeňme si, že na začátku 70. let zasahovala opět cenzura, teprve v 80. letech ustupuje částečně vědeckému bádání a odborným poznatkům. K
zpopularizování a upozornění na tyto práce mají přispět mezi jiným
především krátké, ale výstižné recenze Jiřího Pešky v Československém
časopise historickém, z nichž cituji některé údaje.
V roce 1986 vyšel vědecky významný, i když místy ještě tendenční
Životopisný slovník pražské univerzity (A), s podtitulem Filozofická a
teologická fakulta 1654 až 1773. Autorky Slovníku jsou I. Čornejová a
A. Fechtnerová. Obě autorky měly možnost pracovat jak s publikovanými, tak i s nepublikovanými prameny. Podařilo se jim vypracovat rozsáhlou 500 stránkovou učebnici, přinášející údaje o vnitřní struktuře
univerzity, dále životopisné údaje, pedagogické působení jednotlivých
jezuitských i laických profesorů a především poukazy na opomíjenou
literární činnost více než 400 profesorů, působících na pražské univerzitě v období od univerzitní unie roku 1654 (spojení Karlovy a Ferdi(1) MICHAEL BOROVIČKA, Přežijí rok 2.000?, v »Práce« 14. listopadu 1987 - příloha.
(2) Borovička v článku v Práci uvádí více než desítku vzácných rukopisů a tisků, které jsou
v tak katastrofálním stavu, např. v bývalém klášteře františkánů v Praze, kde stavba metra způsobila velké škody. O tisíce svazků se zde stará jediná osoba. Viz též trilogii ANTONÍN KRATOCHVIL, Žalují II, Haarlem 1975 a III, Haarlem-ftím 1977.
(3) Komunistické vandalství v padesátých letech v klášterních a zámeckých knihovnách
zachytil např. A. Kusák. Kulturní historik dr. Alexej Kusák rozebírá podrobné tento
stav n uvádí konkrétní případ Teplé, jednoho z největších klášterních objektů v Československu. Zrušený klášter byl ve vojenské správě, která tuto jedinečnou stavitelskou a
kulturní památku proměnila v ubytovny vojáků a v konírny. Státní památková péče, do
jojíž kompetence objekt právě přecházel (rok 1959!), získala v té době povolení používat sál bývalé knihovny pro svoz knih z jiných likvidovaných objektů: »Pohled, který se
mi otevřel, když jsem se dostal do tepelské knihovny, byl nezapomenutelný: uprostřed
monumentální místnosti (vedle Strahovské knihovny největší v Československu a
proslulá v odborné literatuře) byly do výše několika metrů navršeny bez ladu a skladu
vzácné fondy mnoha klášterních a zámeckých knihoven, většina v dokonalých vazbách, špalíčky velké kulturní hodnoty: za mé přítomnosti se právě vykládaly nové zásilky. Na vykládce pracovali vojáci z koníren, kteří v sále knihovny vršili přinesené knihy
vidlemi na holdy. Tepelský příklad byl sice názorný ve své drastičnosti, ale nebyl ničím
ojedinělým!« V druhé půli šedesátých let se sice situace změnila. Její dnešní stav charakterizuje článek Přežiji rok 2.000? (»Práce« 14. listopadu 1987). Michael Borovička rozebírá rozpad vzácných iluminovaných rukopisů a poukazuje na dilema mezi uchováním fondů a jejich zpřístupňováním.
(4) Vydala Univerzita Karlova, Praha 1986, 597 stran.
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nandovy univerzity) až po zrušení jezuitského řádu roku 1773, kdy
značná část jezuitských profesorů obě »duchovní fakulty« opustila.
Vlastnímu slovníku předeslaly autorky obsáhlý úvod. Je to úsporná, faktograficky nabitá syntéza dějin univerzity, respektive obou fakult, spojená s výsledky prosopografického zpracování shromážděných biogramů. Pražská jezuitská zemská univerzita je tu vhodně ukázána v kontextu s ostatními obdobnými učilišti zemí české koruny (Olomouc, Vratislav) i celé střední Evropy. Autorky charakterizovaly právněmocenskč
postavení univerzity, stojící mezi zeměpánem a jezuitským řádem, popsaly průběh správních a pedagogických reforem a proměn školy ve sledovaném období, seznámily badatele i čtenáře s typovým průběhem
vzdělání profesora oné doby a se schematem jeho profesionálního postupu. Podaly i přehled profesorských stolic na obou fakultách. V části
věnované výsledkům analýzy biogramú se autorky zaměřily nejprve na
teritoriální původ profesorů. Konstatovaly, že 85% pedagogů pocházelo
ze zemí české koruny, 207 přímo z Čech, z toho se 46 narodilo v Praze.
Od přelomu 17. a 18. století se profesoři, pocházející ze zemí ležících
mimo habsburskou monarchii, objevovali zcela výjimečně. Sociálně náleželo 86% profesorů měšťanstvu, 3% šlechtě, ostatní byli původně ze
selských rodů, ale např. i vojenského původu. Zeměpanské reformy univerzit pak postupně odbourávaly akademickou autonomii univerzit.
»Věhlas vyučovaných oborů závisel vždy na osobě profesora, který přesahoval běžný průměr.« Ve vlastní slovníkové části je abecedně podle
příjmení seřazeno 389 biogramů. Přinášejí mj. široký výběr titulů literární činnosti každého profesora, což je záslužný objev, i přehled odborné literatury, vztahující se k jeho osobě. V přílohách knihy nalezne čtenář výkladový slovníček termínů užívaných v biogramech a přehled řádových ústavů a domů Tovaryšstva Ježíšova v české provincii, chybí jen
jména významných provinciálů.
Stejně průkopnická je studie Karla Beránka, který se pokusil alespoň
částečně rekonstruovat matriku graduovaných pražské jezuitské akademie v letech 1604-1617. Na základě analýzy gratulačních sborníků, kolejních diářů a výročních zpráv podařilo se mu určit počty graduovaných u většiny promocí a jménem podchytit 172 bakalářů a mistrů, tedy
asi polovinu graduovaných. V příloze uvádí jejich soupis vybavený
osobním a místním rejstříkem. Třetina graduovaných pocházela z Čech,
čtvrtina ze Slezska. Škoda, že editor nenašel v krátkém úvodu místo pro
zhodnocení jezuitské promoční aktivity v celé předbělohorské perspektivě let 1565-1617. Z otištěné tabulky totiž vyplývá, že náhlý vzestup
počtu graduovaných dosáhl zejména v letech 1608-1616 neobyčejně vysokých hodnot. Akademické tituly směly udělovat, jak poznamenávám
na jiném místě, jezuitská Klementinská akademie v Praze a univerzita v
Olomouci. Svou studii Promoce v Klementinu otiskl K. Beránek ve
sborníku Acta Universitatis Carolinae Pragensis XXV/1 v roce 1985.
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V jakém kontrastu s těmito pracemi stojí otřesné vyprávění profesora Zdeňka Kalísty, který knižně zpracoval Publikační činnost University Karlovy v době pobělohorské. Kalista v Tváři baroka (5) píše, že
kniha byla vytištěna a připravena k expedici, ale na rozkaz cenzora Václava Vaněčka rozmetána. Kniha zachycovala panorama vydavatelské
činnosti kdysi slavné jezuitské typografie klementinské. A užasl jsem
přitom, jak ohromný obzor tato naší »vědou« dosud zcela opomenutá
Činnost objímala. Nejenže v tiskárně klementinské vycházejí spisy české, latinské a německé, jichž Societas Jesu potřebovala pro svou činnost v našich zemích, ale vycházejí tu učená pojednání o hebrejštině a
chaldejštině, dějiny východních církví, relace o aktivitě českých a mimočeských misionářů v dalekém zámoří Jižní a Střední Ameriky a Filipín, první mluvnice jazyka lužickosrbského, první evropský překlad
základních klasických knih čínských (v latině), zprávy o astronomických pozorováních příslušníka české provincie Tovaryšstva Ježíšova
Stansela v brazilské Bahii, mluvnice italštiny, původní díla Metastasioya atd. atd. Před našimi zraky se tu otevírá církevní kosmos v celém
svém rozsahu vnějším i vnitřním, v celé své duchovní mnohotvárosti,
rámované pevnou jednotou. A tento obraz snad postačí, aby ilustroval
pochopitelněji tézi o zprostředkující roli církve, jež byla základem nebo
alespoň jedním z hlavních momentů při vytváření polymorfnosti baroka
a jejího paradoxního spojení s tíhnutím baroka k jednotě.
Významnou roli v prvním období barokní literatury sehráli profesoři
Vysokého učení Klementinské jezuitské akademie v Praze. Většina katolických spisovatelů předbalbínovské éry vyšla z Klementina. Zikmund Winter v Dějích vysokých škol pražských (6) píše: »Ať se soudí o
jezuitské činnosti celkové jakkoli, toho jim příti se nesmí, že ve školství
byli čiperní; XVI. století jest veliká epocha v školství a jezuitům náleží v
ní ten velký význam, že školství se jimi zvelebilo, stálo a prospívalo.« Na
jiném místě Winter praví: »A přes všecky všudy újmy jezuitské školy
rostly; roku 1583 jezuitských žáků počítá se do 400; roku 1588 do pěti
set, roku 1597 do sedmi set. Píšeť jezuita roku 1577, že z nejvzdálenějších krajin žáci se hrnou fama tantum nostrarum scholarum a že
kolej nikdy před tím neměla vyšších škol rozkvetlejších. I šlechticové již
dávali se zapisovati do filosofie; o jednom z nich paměti roku 1584
praví, že vykonal celý běh filosofický, což v Čechách neslýcháno.«
Bez základních znalostí struktury jezuitského školství nepochopíme
zcela přínos baroka vývoji české kultury, filozofie a především umění a
divadelnictví. I když v této oblasti sehrály ostatní řády i laikové významnou roli, jezuité svou disciplínou, internacionálním charakterem a vysokým vzděláním svých profesorů se dostali do čela katolické reformy
(5) ZDENĚK KALISTA. Tvář baroka, edice Arkýř, Mnichov 1982.
(6) Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha
1897.
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pobělohorské, ať již náboženské či v nejširší oblasti kultury. Jezuitské
školství se na rozdíl od jiných řádů řídilo ve všech provinciích systematicky vypracovanými, promyšlenými a vyzkoušenými učebními metodami a učebním řádem (ratio studiorum, po prvé vydáno 1599 a záhy
bylo také přeloženo do češtiny). I marxisté v Mukařovského Dějinách
české literatury (ČSAV, Praha 1959) museli přiznat, že »jezuité byli
dobří psychologové, kteří dovedli působit i na jinověrce a získávat si je;
to se nejednou výrazně projevilo již v době předbělohorské«.
Jezuitské školy měly u nás dva stupně: Studia inferiora (nižší o šesti
třídách), kde se vyučovaly základy všeobecného vzdělání, na prvním
místě ovšem dominovala latina. Druhý stupeň tvořila studia superiora,
kde byly osnovy v podstatě stejné jako na artistické fakultě. Vysoké školy jezuitské se jmenovaly akademie a měly veřejné právo udělovat akademické hodnosti a tituly. V historických zemích byly dvě akademie; v
Praze již krátce po uvedení řádu do Čech. Do smrti zakladatele řádu
Ignáce z Loyoly roku 1556 měli již jezuité 100 kolejí a tisíc členů. Do
Cech přišli 1556 zásluhou a pod vedením svatého Petra Canisia a právě
poslední akademie, která byla před jeho smrtí přijata a stvrzena, bylo
pražské Klementinum. (Promoční právo dostalo Klementinum 1562.)
Druhá akademie vznikla v Olomouci a promoční právo dostala roku
1574. Ostatní jezuitské koleje měly rovněž vysokoškolský charakter
(Brno, Český Krumlov, Kladsko, Plzeň, Cheb a další), neměly však právo udělovat akademické tituly. (Mateřské tzv. »dětinské« školy zřizovali jezuité při latinských školách, kde se děti učily v mateřštině číst a
psát.)
Již v době příchodu členů Tovaryšstva Ježíšova do Čech Univerzita
Karlova stagnovala. Existovala jen fakulta artistická. Během té doby
měla Klementinská akademie podstatně víc posluchačů než Karlova
univerzita. Z řad Karlovy univerzity byla podána celá řada stížností na
Klementinum. Odpověď profesorů Klementina byla, že rozhoduje úroveň a aby obě vysoké školy spolu soutěžily. (Mezi jiným i v divadle.) Po
Bílé hoře splynula Karlova univerzita s Klementinem nejen z důvodů
náboženských, ale i hospodářských. Praha nemohla uživit dvě univerzity. Vyvrcholením jezuitských úspěchů v historických zemích bylo, že
roku 1623 na rozkaz generála řádu P. Mutia byla zřízena samostatná
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova s veškerou pravomocí. Toto »rozhodnutí mělo dalekosáhlý dopad na vlastenecké cítění členů Tovaryšstva« (Jaroslav Durych). Pod tuto českou provincii spadaly nejen všechny koleje, residence atd. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nýbrž z
malé části i v jižním Německu.
Když bylo mírem ve Vratislavi a v Drážďanech v letech 1742 a 1745
odtrženo od království českého hrabství Kladské a větší díl Slezska, zůstaly pod českou provincií koleje v Opavě, Těšíně a residence v Zeměticích, které sehrály v české barokní kultuře nemalou roli.
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Z bohaté odborné knižní produkce barokní éry jsem jako příklad vybral pouze významné dílo, Lodereckerův Slovník ze dvou důvodů. Poněvadž šlo o dílo katolického řeholníka, bylo toto dílo pozitivisty, jinověrci a hlavně marxisty ignorováno. Druhý důvod je, že konečně v roce
1984 vyšel dokonalý reprint zásluhou prof. Antonína Měšťana. Máme
tedy dnes dílo k dispozici.
Veleslavínská doba je od časů Josefa Dobrovského označována jako
»zlatý věk« českého písemnictví. Narůstaly sice rozpory mezi katolickou menšinou a nekatolickou většinou, v bohatém kulturním životě
českých zemí se však neprojevovaly nijak tíživě. Začíná se tehdy velmi
slibně rozvíjet i české slovníkářství skutečně vysoké úrovně. Nekatolík
Adam z Veleslavína má v tomto oboru zásluhy a je také dodnes ve všech
příručkách a kompendiích citován.
Téměř nepovšimnut zato zůstává pražský český benediktin Petr Loderecker, který v roce 1605 v Praze vydal sedmijazyčný slovník, v němž
je obsaženo na 38 tisíc slov: Dictionarium septem diversarum linguarum. Petr Loderecker použil jako základnu pro svou práci pětijazyčný
slovník chorvatského biskupa z Čanádu Fausta Vrančiče z roku 1595. K
latinským, italským, chorvatským, německým a maďarským výrazům
připojil v Praze české a polské výrazy. Vrančič zřejmě měl dobré spolupracovníky a jeho slovník byl na svou dobu značně dokonalý. Není
jasné, zda Loderecker sám zpracoval celou českou část. Na polské části
možná spolupracoval Polák Bartoloměj Paprocký z Hlohol, který tehdy
žil v Čechách jako politický emigrant; byl totiž přívržencem dunajské
monarchie Habsburků a poté, co v Polsku zvítězila švédská dynastie
Vázů, odešel na desetiletí do exilu do Prahy, která se stala jeho druhým
domovem.
Lodereckerův velký slovník z roku 1605 se v českých zemích zachoval jen v deseti výtiscích. V cizích knihovnách se dochovala necelá další
desítka exemplářů. Protože slovník má velký a značný význam pro poznání slovní zásoby několika středoevropských jazyků na začátku 17.
století, rozhodl se doktor Antonín Měšťan, vedoucí profesor ústavu slavistiky v západoněmeckém Freiburku, vydat celý slovník jako reprint
fotomechanickou cestou v edici Monumenta linguae Slavicae Dialecti veritis Fontes et Dissertationes v nakladatelství Weiher Verlag ve
Freiburku i. B. V úvodních 24 stranách provedl rozbor výrazů jednotlivých jazyků ve slovníku zastoupených. Ukázal zejména, že v Lodereckerově slovníku se česká část stala dominujícím základem pro zpracování polské a německé části.
Vrančičovu a hlavně Lodereckerovu slovníku věnovali dosud pozornost jen Chorvati, Poláci, Maďaři a Němci, kdežto Češi se o toto významné dílo, vydané v Praze, dosud téměř nezajímali, tak jako o mnoho
dalších barokních tisků vydaných ať v Praze či Olomouci. Krátce se o
něm zmínil už v roce 1814 Josef Dobrovský, dodnes však chybí odborný
36

rozbor celého slovníku. V Měšťanově reprintu a v jeho úvodu jsou po
prvé dány předpoklady, aby se bohemisté na celém světě mohli pustit do
práce. Doufejme, že k tomu brzy dojde. Tímto dílem si prof. Měšťan získal velké zásluhy o poznání českého barokního písemnictví v zahraničí
a to nezůstalo bez odezvy v československých vědeckých kruzích.

J. H. (Československo)
ODKAZ DÍLA ALBERTA SCHWEITZERA V ZEMlCH STŘEDNÍ A
VÝCHODNÍ EVROPY
K 35. výročí udělení Nobelovy ceny míru
Mnohostranná činnost Alberta Schweitzera - lékaře, filozofa, teologa, interpreta a znalce díla J. S. Bacha, odborníka pro stavbu varhan,
vykladače J. W. Goetha, bojovníka proti nukleárním zbraním a za zachování míru, nositele Nobelovy ceny míru za rok 1952 a znovu a znovu hlasatele vrcholné životní etiky - nalézala a nalézá stále obdivovatele i následovníky. Jím vybudovaná a do konce jeho života jím spravovaná nemocnice v Lambaréné na řece Ogoué v Gabunu, kdysi Francouzské rovníkové Africe, vesnička pro malomocné i široká léčebně-preventivní péče o obyvatele osad kolem nemocnice se stala předobrazem pro
nadšence, kteří neváhali budovat obdobné nemocnice jinde - na Haiti,
v Peru, v Koreji atd. - označené jeho jménem nebo se jeho jménem angažovat v oblastech postižených suchem a hladem (např. v Burkina Faso). To vše se stalo symbolem humanismu našeho století, obětavosti pro
strádající a trpící - ve světe na druhé straně plném nenávisti a nadbytku. Vyžadovalo a vyžaduje to však i stálé úsilí organizační, sbírky a
propagaci myšlenek, bez nichž by nedošlo k takovýmto záslužným a příkladným činům.
Schweitzerovy knihy o činnosti v pralesní nemocnici, o teologických
problémech (o životě Ježíšově, o učení apoštola Pavla), o indické filozofii, hlavně však jeho kritika kultury a etiky dvacátého století a stále hlásaná potřeba prosazování etických zásad v zájmu života byly a jsou překládány do četných jazyků a čteny nejen odborníky, ale širokou, zvláště
mladou čtenářskou obcí. Schweitzerova popularita v anketě časopisu
»Stern« (26/85) na otázku, koho lidé nejvíce obdivují jako příklad dobrého člověka, jej staví na první místo s 58,2% hlasů, těsně před Matkou
Terezou.
Tato popularita nebo spíše popularita jeho díla, především jeho nemocnice a humanistické angažovanosti, vychází pochopitelně přímo z
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Gabunu, kde jsou stále vydávány zprávy (Nouvelles de Lambaréné),
založené Schweitzerem a dokumentující i dnešní modernizaci nemocničního zařízení, nehledě k činnosti jeho následovníků. Také ze
Schweitzerova původního domova ve Francii, v alsaském Gunsbachu,
kde je udržován jeho archiv, pořádány varhanní festivaly a kam se obracejí nesčetněkrát ti, kteří studují materiály k výkladu jeho spisů, stejně
ze Schweitzerova archivního střediska ve Frankfurtu nad Mohanem se
rozlétají opětovně časopisy (Rundbriefe), aby vybízely k akcím, sbírkám
a šířily nové poznatky o ohlasu jeho mírového úsilí. Obdobný archiv s
úkolem šířit jeho ideje vznikl nedávno zásluhou H. J. Robese pod patronací Schweitzerovy dcery v Gastonbury (Connecticut, USA), v holandském Amsterodamu vychází časopis, který nese v titulu heslo jeho
etické filozofie.
Je pochopitelné, že vždy jsou přiloženy složenky k zaslání darů, protože Schweitzerova nemocnice v Lambaréné je nadále ze dvou třetin
vydržována ze sbírek a dobrovolných příspěvků. Jen asi jednu třetinu
nákladů nese gabunský stát. Při tom však nejde jen o záležitosti finanční, ale především také o šíření humanitních ideálů Schweitzerovy
filozofie »úcty k životu«, požadující ochranu všeho živého, zasazující se
o etické principy priority života v celé šíři, od ochrany zvířat, ekologických problémů až po boj za světový mír a zachování života na naší
planetě.
Stojí za to si všimnout i ohlasu toho všeho v zemích střední a východní Evropy, kde pochopitelně mírové hnutí leckde staví Alberta
Schweitzera i do řad svých průkopníků. Schweitzer byl pozván roku
1962 na mezinárodní mírový kongres do Moskvy, kam se však pro svůj
vysoký věk už nemohl dostavit, ale jeho zdravice se stala s nadšením přijatou proklamací.
V Sovětském svazu Schweitzerova filozofie nacházela a nachází také řadu obdivovatelů. Nejen skutečnost, že roku 1961 přiletěla do Lambaréné prvá skupina obdivovatelů, hrdinka SSSR L. Pavljunčeková, režisér A. Rou, žurnalista N. Portugalov a spisovatel K. Koničev, který
vylíčil své setkání se Schweitzerem v knize Tam, kde se trhají okovy.
Vyšly tu i další knihy, R. Karalašvili v Tbilisi zpracoval Schweitzerovy
spisy o Goethovi, rusky vyšla Schweitzerova kniha o J. S. Bachovi i jeho
Kultura a etika, četné články v novinách a lékařském tisku poukazovaly na Schweitzerovu práci, myšlení, léčení tropických chorob. V Gunsbachu stojí Schweitzerovo poprsí zhotovené sovětským sochařem N.
Dydykinem. Jedna z nejpodrobnějších monografií o Schweitzerovi vyšla
z pera Borise M. Nossika a byla přeložena do řady jazyků a na téma
schweitzerovské filozofie se roku 1978 habilitoval leningradský badatel
W. A. Petrickij, jehož kniha Světlo v pralese rovněž byla přeložena do
několika jazyků (1986 vyšla v Praze česky) a patří mezi vyhledávané
knihy mladých čtenářů. Petrickij zpracoval i Schweitzerovu etiku pro
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ruskou Encyklopedii, je chystána jeho další kniha Příroda jako objekt
morálky atd. I jiní sovětští autoři se znovu a znovu vraceli k této filozofii (M. Šagiňanová, J. Levada, A. Kolčetov, B. Gilenson) a je nesporné, že
Schweitzerovo morální vyznání a jeho humanismus nalezly u části sovětské inteligence a ve zdravotnictví odezvu a že v projevech některých
autorů, hodnotících vývoj medicínské etiky - jako např. S. A. Blonkina
- je Schweitzer stavěn po bok hrdinů vědeckého poslání jako Mečnikova, Pasteura apod.
Nesporně nejpronikavěji se ujala dědictví Alberta Schweitzera společnost Červeného kříže v NDR, při němž bylo zřízeno komité (roku
1964) Alberta Schweitzera se sídlem v Drážďanech. Tato společnost s
nesmírnou aktivitou prosazuje ve spolupráci s kresťansko-demokratikkou unií propagaci schweitzerovských myšlenek, vydává speciálně zaměřený časopis (rovněž Rundbrief), v němž jsou zveřejňovány některé filozofické stati ze Schweitzerova díla, ale i zprávy o akcích jak historických (působení misijních společností), tak současných (o kolektivech vyznamenaných čestným titulem »Kolektiv Alberta Schweitzera«
apod.). Předseda komitétu profesor W. Ludwig navazuje na pomoc a
spolupráci hlavních představitelů křesťansko-demokratické unie G.
Göttinga, který byl několikrát u Alberta Schweitzera v Lambaréné a vydal o tom pozoruhodnou knihu a Dr G. Fischera, který rovněž přitažlivými publikacemi přibližuje dnešnímu východoněmeckému čtenáři
problematiku filozofie úcty k životu. Komitét uspořádal na hradě Burgscheidungen roku 1980 mezinárodní setkání přátel díla Alberta
Schweitzera. Sešli se tu někdejší spolupracovníci lambarénského lékaře
(Ali Silverová, profesor H. Mai) s řadou zájemců z východoevropských
zemí. Komitét se může pochlubit tím, že jeho zásluhou byl ve Výmaru
postaven první pomník Alberta Schweitzera v životní velikosti a roku
1984 zde byl otevřen první studijní památník s trvalou expozicí, která
doplňuje přitažlivost města Goethova, Schillerova, Herderova, Bachova
a Cranachova. Cenným přínosem pracovníků v NDR jsou jejich věcné
sbírky (např. brýlí, prádla, léků) pro lambarénskou nemocnici.
Také v Maďarslíu se setkávají ctitelé Schweitzerova díla opětovně
organizační zásluhou kazatele Laszlo Daniho z Nadudváru, který přeložil Schweitzerova štrasburská kázání do maďarštiny. V Budapešti byl
pojmenován dům diakonie reformované církve, vedený lékařem a teologem Dr M. Ferencim po Albertu Schweitzerovi, nedávno tu měla premiéru divadelní hra o Schweitzerovi od maďarského autora Janoše Koltaie, která je nesporně pozoruhodným protějškem francouzské hry Gilberta Cesbrona II est minutí docteur Schweitzer. V Bulharsku uspořádal už dlouhou řadu přednášek na schweitzerovská témata sofijský lékař Dr B. Milošev. V Polsku se ustanovila sekce Alberta Schweitzera při
polské společnosti pro nemocnice a vojvodském komitétu sociálněpokrokové katolické společnosti PAX v Krakově pod předsednictvím
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profesora H. Gaertnera a redaktora A. Kaplinského z varšavského Augustina. Spolu se zahraničními přáteli, podporujícími lambarénskou nemocnici, uspořádala své první setkání 22.-24. října 1985 v Krakově a
Osvětimi. Zasedání, na němž mimo jiných promluvil i nástupce
Schweitzerův v Lambaréné chirurg Dr W. Munz, bylo zaměřeno především na zásady humanity, boj proti válečnému nebezpečí, hlásání filozofie úcty k životu a její aplikaci v denním životě.
Ještě skromně, ale přece jen s relativně dobrým ohlasem v kruhu inteligentních zájemců je obnovena tradice vztahů k dílu Alberta
Schweitzera v Československu. Je opětovně poukázáno na to, že
Schweitzer navštívil dvakrát - 1923 a 1928 - Československo, koncertoval v Praze (v kostele svatého Michala v Jirchářích, u svatého Klimenta v Klimentské ulici a ve Smetanově síni Obecního domu), mimo to v
Podmoklech, Děčíně a v Mariánských Lázních. Koncerty byly pak doplněny přednáškami a sbírky vynesly úctyhodné částky pro Schweitzerovo dílo (např. v Podmoklech 15. ledna 1923 téměř 10 tisíc Kč). Také
Schweitzerovy spisy vycházejí v češtině už od roku 1931 a nyní také ve
slovenštině, jeho populární kniha Lidé v pralesích dosáhla už 9 vydání.
V lambarénské nemocnici pracovali lékaři původem z Československa:
psychiatr Dr R. Friedmann (nar. 1922) z Košic a plastický chirurg Dr J.
Sedláček (nar. 1920) z Prahy, který se zasloužil hlavně o operativní
léčení malomocných. O to, aby památka a úcta k dílu Alberta Schweitzera se v osmdesátých letech v Československu opět dostala do popředí
zájmu, se však zasloužil hlavně Dr R. Kalfus z Nové Paky (1920-1985),
který navštívil čtyřikrát Lambaréné a byl jedním z mála účastníků při
90. narozeninách Alberta Schweitzera. Vydal o tom zajímavé vzpomínky, které čekají na 2. vydání. Díky Dr Kalfusovi víme o vztazích
Schweitzerových k československé kultuře až do vysokého věku. Víme,
že o jeho posledních narozeninách na jeho přání zazněla hudba Smetanova, Dvořákova a Novákova, víme, že v jeho pracovně visel stále portrét J. A. Komenského a že ještě 6 týdnů před svou smrtí vyznal v dopise
svůj obdiv k dílu a filozofii učitele národů, která má i dnešní době mnoho co říci. Neméně pozoruhodné je i Schweitzerovo odsouzení lidické
tragedie a výzva, aby odpor k této nelidskosti zůstal pro lidstvo mementem.
Je nesporně také zásluhou Dr Kalfuse, že došlo roku 1981 k uskutečnění prvního sympozia o díle Alberta Schweitzera a jeho poslání dnešní
době. V rámci Afrických dnů, konaných roku 1987 již po sedmé při
Africkém muzeu v rodišti Dr Emila Holuba, známého českého cestovatele, v Holicích v Čechách díky pochopení vedoucích tohoto muzea
P. Hladíka a J. Marka se uskutečnila už po čtvrté setkání zájemců o práci Alberta Schweitzera s tématy, co znamená Albert Schweitzer pro
dnešní mladou generaci, co znamená pro světový mír, jak se uplatňuje
filozofie úcty k životu v dnešním světě a jak odolává kritice z řad jiných
filozofů, kteří přes své některé výhrady nemohou nikdy upřít nesmírný
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humanistický přínos tohoto muže a jeho práce, téměř symbolické pro mladé, kteří v jeho obětavosti nacházejí následováníhodný vzor. Na přednáškách se podíleli pracovníci ústavu pro tropické choroby ILF v Praze (docent Šerý a docent Votrubec) i někteří hosté z NDR (Dr Reichardt aj.).
Je překvapivé, kolik mladých lidí i v zemích střední a východní Evropy vyhledává dílo Alberta Schweitzera. Nedávno vyšlé slovenské vydání
jeho Kultury a etiky bylo v Praze za půl hodiny rozebráno. Je zajímavé,
jak chápou i ve svém dnešním každodenním životě realizaci úcty k životu jako životní názor, skutečnost, že nezáleží na tom, čím člověk je, ale
jaký je a že je třeba především uvádět humanismus v čin. A o to jde i přátelům díla Alberta Schweitzera v Československu, aby bylo přiblíženo
reálně mladým lidem pro jejich každodenní práci, aby mírové úsilí nezůstalo při slovech, ale aby každý pochopil, že všude je možno humanismus realizovat a že každý si může budovat kdekoliv své vlastní, třeba
malé, ale poctivé Lambaréné.

Překlady
JAROSLAV V . POLC ( Ř í m )

REHABILITOVAT JANA HUSA?
Quaestio disputata
Jestli se dobře pamatuji, byl to Gilbert Keith Chesterton, který přirovnal postavu Ježíše Krista k velké soše, kterou lidé napodobují jako
vzor podle vlastního vkusu v menších sochách. Přitom si vždy vybírali
právě to, co je na tomto vzoru obzvlášť zaujalo, co se jim nejvíc líbilo a
co odpovídalo jejich představám. Vše ostatní ponechali bez povšimnutí.
Totéž platí více méně i o velkých historických postavách, především
ovšem o těch, které ovlivnily duchovní dějiny lidstva.
Vzhledem k našemu námětu bude tedy zajímavé načrtnout v patřičné stručnosti cestu a změny, které prodělala postava Mistra Jana Husa
během dějin, poněvadž často ovlivnily i posuzování a hodnocení, a to
vše je živé ještě dnes, třebaže v pozměněné formě. Přirozeně nechci přitom uvádět jen katolické stanovisko, jak převládalo až do II. Vatikánského sněmu. Milan Machovec o něm napsal ještě roku 1953 v Praze, že
Husovi se dosud i v našem 20. století vytýká v podstatě totéž, co přimělo kardinály, aby ho odsoudili na Kostnickém koncilu (1).
( 1 ) M . MACHOVEC, HUSOVO

učeni a význam v tradici českého národa, Praha

1953,

str.

342.
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V následujícím je spíše třeba vylíčit, jak Husova postava působila
rozdílně na různé generace, jak každé historické údobí na ní promítalo
své vlastní ideály a otázky. Badatel o Husovi a pozdější komunistický
ministr školství, Dr. Zdeněk Nejedlý, dobře vystihl celkovou situaci v
Českoslovenku touto větou: »Řekni mi, co si myslíš o husitství, a já ti
řeknu, kdo jsi« (2). Zvlášť nápadně se tento stav projevuje ve výtvarném umění. Jak vzdálené je moderní (novověké) pojetí Jana Husa, hrdě
čelícího koncilu v Kostnici (3) od znázornění smrti Husa jako kacíře
na dřevorytu v Kronice Kostnického koncilu od Ulrycha z
Richenthalu (4) anebo Husa jako mučedníka, který se uprostřed plamenů vznáší do nebeského království v kněžském hávu a se svatozáří, jak
ho ve stejné době představují liturgické knihy českých podobojích (5).
První dědicové husitského odkazu, soudobí pražští podobojí, si
ovšem nemohli představovat svého hrdinu jinak než jako kazatele, který - jak to jednou sám prohlásil - se stále snažil vyvádět lidi z hříchu.
Viděli v něm především tichého světce, který horlivě káže proti všemu,
co je hříšné, velebí ctnostný a svatý život a hlásá v Čechách dosud nepříliš známou Boží spravedlnost. Radikální přívrženci Jana Husa však vyčítali po husitských válkách duchovním strany podobojí, že v Husově
jménu hledali jen vlastní výhody a kalich pokládali jen za pouhý
symbol (6). Podobně i Čeští bratři viděli v Husovi spíše obnovitele křesťanství než násilnického revolucionáře. Hus jim byl sympatický, právě
tak jako podobojím, hlavně pro svůj odpor vůči římské církvi.
V 19. století začali pak protestantští spisovatelé pod vlivem národně
a osvícensky zabarveného smýšlení spojovat s touto starou tradicí i národnostní prvky. Zdůrazňovali Husův slovanský původ a odvozovali
jeho názory a ideály z domácích tradic. Tak např. slovenský spisovatel
Jozef Miloslav Hurban trvdil ve svém proslovu v Kostnici v rámci oslav
500. výročí narození Jana Husa, 6. července 1868, že Hus prý byl Božím
prorokem mezi Slovany (7).
Naproti tomu v 18. století, nehledě na domácí nekatolíky, byla Husova postava téměř zapomenuta. Teprve toleranční patent císaře Josefa II.,
(2) Z. NEJEDLÝ, O smyslu českých dějin, Praha 1952, str. 56.
(3) Např. obraz VÁCLAVA BROZÍKA, HUS před koncilem v Kostnici, od roku 1889 na Staroméstské radnici.
(4) Napf, ve výtisku pořízeném v Hagenau roku 1492. K ikonografii Jana Husa sr. V. C.
STECH, Jan Hus Vť výtvarném uměni, v Mistr Jan Hus v životě a památkách českého lidu,
Praha 1915; K. CHYTIL, HUS V uměni, v Katalog výstavy na pětistoietou paměť úmrtí rektora pražského vysokého učení M. Jana Husi.... Praha 1915, str. 35-39; K. KRAL, K husitské
tradici na Ústecku, v »Husitský Tábor« 4 (1981), zvi. str. 160nn. Sr. též J. PESEK, Husitská tématika v iibrářich a obrazových galeriích pražských měšťanů na přelomu 16. a 17.
století, tamtéž, str. 163-166.
(5) Např. v tzv. Litoměřickém kancionálu z let 1510-1514.
(6) Sr. M. MACHOVEC, cit. <1., str. 2 5 8 n .

(7) R. RICAN, HUS a češti evangelíci, v Husův sborník. Soubor prací k 550. výročí M. Jana Husa, Praha 1966. Viz též A. MOLNÁR, Jan Hus, testimone della veritů (Ritratti storici, 6),
Torino 1973.
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který přiznal nekatolíkům svobodu vyznání, znovu vzbudil zájem o
Jana Husa mezi stoupenci osvícenství a nikoliv v poslední řadě i u katolických kněží. V duchu doby se zdůrazňoval zejména Husův odpor proti
papežství a jeho úsilí o svobodu svědomí. Třebaže tito lidé neospravedlňovali husitské války, přesto mluvili o Husovi jako o neohroženém
muži, dokonalém kazateli, miláčkovi českého národa a osvíceném katolíkovi. Kašpar Royko, profesor církevních dějin na pražské universitě
se ve své knize o Kostnickém koncilu dokonce pokoušel dokázat, že
Hus vůbec nebyl kacíř, nýbrž dobrý katolík a osvícený myslitel, který
byl sice jednomyslným hlasováním koncilních Otců odsouzen jako
kacíř, ale přesto neprávem (8). Husova postava přitahovala i historika
Josefa Dobrovského, poněvadž viděl v Husovi oběť hierarchické tyranie. Přitom však byl Dobrovský jeden z prvních badatelů, který husitství
kriticky rozebral a označil husitské války za »vrcholné údobí« českých
dějin (9).
Z m ě n u v p o s u z o v á n í husitství přivodil syn t a j n é h o protestanta, historik František Palacký, který byl v r o c e 1 8 2 7 o d č e s k ý c h stavů p o v ě ř e n ú k o l e m n a p s a t p r v n í k r i t i c k é č e s k é d ě j i n y (10). Je t a k é p r v n í h i s t o rik, k t e r ý p e č l i v ě p r o z k o u m a l r u k o p i s n é p r a m e n y a v ě n o v a l v e l k o u p o z o r n o s t d o k l a d ů m o H u s o v ě ž i v o t ě a j e h o ž i v o t o p i s ů m (11). H u s b y l p r o
n ě h o v první řadě představitelem boje mezi slepou církevní autoritou a
s v ě d o m í m jednotlivce. H u s a považoval i za prvního průkopníka duc h o v n í svobody, za n o v o v ě k é h o člověka a zakladatele protestantismu.
P ř i t o m v š a k byl P a l a c k ý v ů č i H u s o v i i velmi kritický: vyčítal m u t o u h u
po popularitě, nepoddajnost, bezohlednost vůči protivníkům a určitou
s n a h u o d o s a ž e n í m u č e d n i c k é smrti. H u s o v o o d s o u z e n í c í r k e v n í autorit o u b y l o z h l e d i s k a k a n o n i c k é h o práva z c e l a d ů s l e d n é . T í m se d a l o zřetelně najevo, ž e každý člověk se musí podřídit církevní autoritě, jinak
m u h r o z í n e b e z p e č í , ž e se d o s t a n e do o t e v ř e n é srážky s církví.

Romantická doba vyzdvihovala spíše národnostní prvek husitského
boje a jeho protiněmecký ráz. Odtud byl v době, kdy se očekávala revoluce ve vlastní zemi, jen krůček k přetvoření Husa-vlastence na Husarevolucionáře. Tak se stal Jan Hus podobně jako Jan Žižka symbolem
revolučního odporu, a to nejen proti církvi, nýbrž i proti tehdejším utlačovatelům. Udělali z něho bojovníka za národní práva (12).
(8) G. ROYKO, Geschichte der grossen allgemeinen Kirchenversammlung zu Kostnitz, 3 sv.,
Praha 1780-83. Druhý svazek je věnován Janu Husovi. Sr. A. KRAUS, Husitství v literatuře barokní a osvícenské, Praha 1918; J. NOVOTNÝ, Kformování husitské tradice za národního obrozeni, v »Husitský Tábor« 4 (1981), str. 187-192.
(9) Sr. M . MACHOVEC, cil. d., str. 283-286.

(10) F. PALACKÝ, Geschichte von Böhmen, 9 sv., Praha 1836-1867.
(11) F. PALACKÝ (vyd.), Documenta Mag. Johannis Hus vitam, doctrinam, causam in Constantiniensi concilio actam ... iiiustrantia, Praha 1869.
(12) M . MACHOVEC, cit. d„ str. 303-313.
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Jako symbol r e v o l u č n í n e o h r o ž e n o s t i a odporu proti církevní autoritě se H u s brzy n u t n ě stal n á s t r o j e m m e z i n á r o d n í r e v o l u c e . P r o t o H u s a
husitská r e v o l u c e brzy vzbudili p o z o r n o s t Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Marx přirovnával k H u s o v i italského revolucionáře G i u s e p p e Gar i b a l d i h o . S t e j n ě t a k s e již o d z a č á t k u h l á s i l a k H u s o v i a h u s i t s t v í č e s k á
sociální demokracie. Obratnou m a n i p u l a c í p r a m e n ů podařilo se odb o r n í k ů m , j a k o b y l Z d e n ě k N e j e d l ý , p o d a t v ě d e c k ý d ů k a z , ž e M i s t r Jan
H u s byl spíše a p o š t o l e m t ř í d n í h o b o j e n e ž a p o š t o l e m Kristovým; a t e n t o
třídní boj vyústil pak po H u s o v ě smrti do p o k u s u u t l a č o v a n ý c h přivodit
n á s i l n o u z m ě n u s p o l e č e n s k é h o ř á d u (13).

»Katolická církev se vždy hrdě hlásila k teorii neschopnosti vlastního vývoje. Vyčítá Husovi totéž, proč jej odsoudili kostničtí kardinálové«. Tato slova napsal Milan Machovec v roce 1953. V tomto smyslu je
církev opravdu nezpůsobilá svémocně měnit učení evangelia, které
uznala za pravdivé a nepřetržitě dále předávala během staletí. Dialektický vývoj v Hegelově pojetí - jak se domnívá Machovec - by odporoval podstatě církve. Církev se proto nikdy nepokoušela přisvojovat si
Husa jako čistě náboženský jev a to uznává i Machovec. Dělali to svým
způsobem spíše protivníci církve po všechna staletí, obzvláště marxisté,
kteří dovedli Husa obratně využít ve svém boji proti církvi.
Letmý pohled do minulosti tedy dnes ukazuje, že katolická církev se
Janem Husem zabývala jen tehdy, když jeho osoba a dějiny byly zatahovány do boje proti ní. Pak ho však posuzovala jako Eneáš Sylvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., který označuje Husa za bloudícího člověka, jenž sešel ze správné cesty (14). Podobně se církev nikdy nesnažila
snižovat Husovu vážnost vymyšlenými pomluvami, ke kterým naopak
sahala druhá strana, např. v případě svatého Jana Nepomuckého (15).
Církev však musí dnes brát v úvahu i úsudky současníků, kteří Husa
osobně znali, zejména těch, jejichž díla byla znovu zpřístupněna teprve
o několik staletí později. Jak dalece tato svědectví upadla v zapomenutí
již v 15. století, dokazuje úsudek letopisce Václava Hájka z Libočan z
(13) O tomto marxistickém pojetí, které po Z. Nejedlém převzali i jiní historikové a teologové jako např. M. Machovec, J. Macek, F. Kavka a zejména R. KALIVODA, Revolution und ideologie des Muss i i Ismus, Köln-Wien 1976, sr. F. SEIBT, HUS und die Hiissiten In der tschechischen wissenschaftlichen Literatur seit 1945, v ZOF 7 (1958), str. 566590. Marxistický výklad ostře kritisuje mezi jinými P. DE VOOGHT v článcích Jean Hus
á 1'heure de marxisme-teninisme, v RHE 57 (1962), str. 493-500 a Jean Hus et ses juges, v
Das Konzil von Konstanz, vyd. A. FRANZEN a W. MÜLLER, Freiburg i. Br. 1964, str.
152-173; Jan Hus beim Symposium Hussianum Pragense (August 1965), v ThPQ 114
(1966), str, 81-95, V posledních letech dospěli i českoslovenští badatelé o Husovi k
názoru, že pouze historická Fakta jsou správným a platným výchozím bodem k realistickému hodnocení Husovy osobnosti. Sr. J. KEJft, Cesty bádáni o husitství, v »Husitský Tábor« 4 (1981), str. 245-260.
(14) AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, Historia Bohemica, kap. 36 (Opera quae exstant omnia, Basilea 1551; přetisk Frankfurt 1967, str. 102-105).
(15) Sr. J. V. POLC-V. RYNES, Svatv Jan Nepomucký II, Řím 1972, str. 101-119.
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doby českého krále Jiřího z Poděbrad. Ten považoval Husa za muže
»řádného života a ctnostného jednání« (16). Katoličtí církevní historikové v údobí baroka pohlíželi na Husa spíše s dobromyslným úsměvem,
jako např. pražský dějepisec a farář Týnského chrámu Florián Hammerschmied v roce 1715 (17). Jeho slova vyjadřují postoj velkorysé shovívavosti a není v nich žádná nepřátelská zlomyslnost. Všeobecně řečeno
nenacházíme u katolických barokních spisovatelů žádné útoky skutečně zaměřené proti Husovi. Naproti tomu písně, které vznikly při pálení
protestantských knih v první polovině 18. století (18), lze chápat jen jako odpovědna propagandu domácích nekatolíků ve prospěch husitství,
kterou schválně šířili jejich souvěrci ze Saska a Slezska. Jde tu tedy o
polemické opdovědi z katolické strany na rovněž polemickou protikatolickou propagandu pomocí Jana Husa.
Jesuita Bohuslav Balbín je klasickým příkladem pronikání katolické
víry do české kultury v době po Třicetileté válce. Snažil se uvést v soulad s domácí náboženskou tradicí to, co bylo pociťováno jako cizí. Stejně jako on i jeho současníci, kněží Beckovský a Pohl, pokládali Husa a
Jeronýma Pražského spíše za neznabohy než kacíře, a proto se jim i Husovo odsouzení zdálo oprávněné. Na základě znalosti původních Husových spisů, které objevil ve starých archiváliích, Balbín však uznával,
že Hus v důsledku svého pevného morálního přesvědčení právem tepal
zlořády své doby. Balbín též podal věcný a pravdě odpovídající výklad
husitství, a to právě v době, kdy české národní proudy nadšeně vynášely
husitství. Ani dnešní kritikové nemohou popírat objektivnost tohoto
Balbřnova díla.
Tento zdrženlivý, ale v jádře záporný postoj vůči Husovi se u katolíků udržoval až do 20. století. Kněží ovlivnění osvícenstvím anebo - v
19. století - Hegelovou filosofií se sice nikdy netajili svými sympatiemi
k Husovi, to však neznamená, že to byl výraz všeobecného tradičního
českého katolického stanoviska.
Teprve v našem století na základě nově vydaného materiálu a archivních dokumentů se začali kněží důkladněji, vědečtěji, kritičtěji a
věcněji zabývat Husovou otázkou. Jedním z prvních byl historik Jan
Sedlák, který vydal mnoho spisů o Husovi. Jeho monografie o Husovi
platí za standardní dílo (19).
V roce 1926 biskup z Hradce Králové a pozdější pražský arcibiskup,
kardinál Karel Kašpar, shrnul ve své knize Hus a jeho ovoce (20) kořeny
(16) VACLAV HÁJEK z LIBOČAN, Kronika

česká,

Praha 1541, str. 401.

(17) F. HAMMERSCHMIED, Allegoria Proleus felicitatis et miscriae Čechlae, cit. v M. MACHOVEC, cit.

d„ str. 2 6 5 .

(18) J. HANUŠ, M. Jan Hus a husitství za pobělohorské reformace, v Mistr Jan Hus V životě a
památkách českého lidu, Praha 1915, str. 33.
(19) J. SEDLÁK, M. Jan Hus, Praha 1915.

(20) K. KAŠPAR, HUS a jeho ovoce, Hradec Králové 1926; 2. vydání německy, Teplice 1929.
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katolického postoje vůči Husovi, a to právě v době tzv. první republiky,
kdy byla v proudu někdy až velmi ostrá proticírkevní propaganda a den
Husova úmrtí byl prohlášen státním svátkem. Kašpar udal dva důvody
pro katolické odmítavé stanovisko: za prvé Hus vyvolal spory v křesťanském národě a smrt si zavinil vlastní neústupností; za druhé Kostnický koncil podnikl ze své strany vše, co mohl, v Husův prospěch,
zatímco Hus sám strhával do anarchie nejen církevní, nýbrž i společenský život, a proto byl nakonec právem upálen.
Jesuita Bohumil Spáčil dospěl v roce 1930 ve svém kritickém rozboru Husova učení k následujícímu závěru: »A proto, podle mého názoru,
Hus je a zůstává hrdinou náboženské revoluce. Plným právem ho mohou ctít a velebit jako vlastního hrdinu všichni ti, kdo mají na svém praporu vepsán odpor proti církevní autoritě« (21). Spáčil přednášel v Římě
východní teologii a studoval tedy i slovanskou. Jeho metoda při Husově
hodnocení spočívala v porovnávání Husova učení s církevní dogmatikou, jak to bylo tehdy ve dvacátých a třicátých letech všeobecným
zvykem.
Jiný jesuita, Blažej Ráček, který podal souhrnný výklad českých církevních a světských dějin, udělal v posledním vydání těchto svých Československých dějin z roku 1948 (které však již nemohlo být rozšířeno)
z Husa dokonce předchůdce moderního ateismu. Píše: »Nesmí se zapomínat, že i nevěra se nezrodila naráz, nýbrž má svůj růst a ponenáhlý
vývoj. Jiní dílo to započali, jiní je dokonali. Hus se snažil otřásti papežstvím, jež je nosným pilířem katolické budovy, pozdější novotáři
strhli střechu, jiní rozvalili zdivo, nejnovější rozmetali základy odhodivše i Písmo. Proto vždy budou Husa plnými ústy velebit, poněvadž
stojí u kolébky nevěry, a kdo o něm píše střízlivě, bez oslavných chvalořečí, kdo nejeví obdivu pro jeho neposlušnost a vzdor, ten nepochopil
jeho velikosti« (22). V každém případě je třeba Ráčkovi připsat k dobru,
že jako středoškolský profesor reagoval na protináboženskou náladu
svého okolí. Tato nálada se obráží v obsahu a argumentech jeho podám tak,
jak byla tehdy vnášena i do gymnasií. RáČek sám si nečiní nároky na původnost, neboť pracoval vesměs jen s materiálem a s prameny z druhé ruky.
Nové katolické stanovisko k osobě Jana Husa vyznačil roku 1960 lovaňský benediktin Pavel de Vooght ve své obsažné studii Uhérésie de
Jean Hus, krerou vydal spolu s doplňujícím svazkem monografických
studií (Hussiana) (23). Toto dílo se setkalo s pozoruhodnou odezvou a
roku 1975 vyšlo v novém, rozšířeném vydání. Mohlo by se říci, že to byl
první pokus o popsání Husova života bez ideologických předsudků.
(21) B. SPACIL, Učení M. Jana Husí. Poznámka ke spisu VI. Kybala »Učeni M. Jana Hus i«,
sopartU z časopisu »Hlídka« (1930-31), Brno 1931, str. 146.
(22) B. RACEK. Československé dějiny, Praha 1948, str. 152.
(23) P. DE VOOGHT, L'herisie de Jean Hus (BRHE 34), Lovaň 1960; Hussiana (BRHE 35),
Lovaň 1960.
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Cílem této studie o Husovi bylo též mezi jiným - v předvečer II. Vatikánského sněmu - sblížení různých křesťanských vyznání. Ve stejné
době byl např. námětem kritického vědeckého bádání i proces proti Galileo Galileovi.
De Vooght se pokouší postavit osobu Jana Husa do nového světla.
Nemůže sice popřít, že určité jednotlivé body Husova učení nesouhlasily s tradiční církevní naukou, avšak současně poukazuje i na to, že Husovy názory o biskupském a kněžském úřadě, eucharistii, odpustcích a
svátosti smíření byly - v protikladu k učení Jana Wyclifa - zcela a ryze
katolické. Pouze třicet článků, které se týkají hlavně učení o církvi a
které komise Kostnického koncilu vybrala z jeho spisů, se neshodovalo
s pravověrným učením. V této formě však byla Husova nauka předložena jen částečně a jednostranně. Husovo mínění, že papežství není pro
katolickou církev zásadně důležité, bylo ovšem neslučitelné s tradičním
pojetím. De Vooght však v tomto ohledu uvádí celou řadu polehčujících
okolností z Husova historického okolí a poměrů. Eklesiologii svatého
Augustina zkreslil Hus jen proto, že ji nedomyslil až do posledních důsledků. Kromě toho byl Hus již od mládí svědkem církevních zmatků,
vzniklých rozkolem tzv. dvoj- anebo i troj papežství, kdy papežové proti sobě navzájem bojovali. Ostatně i jiní účastníci Kostnického koncilu
zastávali podobné názory, poněvadž hodnotili autoritu koncilu výše
než papežskou. Současný katolík však nepokládal koncilní rozhodnutí
za závazná, poněvadž v jeho očích koncil, který odsoudil Husa, se nutně
jevil jen jako shromáždění kardinálů bouřících se proti papeži.
Podle de Vooghta Hus tedy právem upíral takovémuto koncilu pravomoc, aby ho soudil. Jeho soudcové totiž sami vězeli v bludu, pokud
jde o otázku papežství. De Vooght ovšem také uznává, že právoplatnost
koncilu byla později, ex post potvrzena Martinem V. Tím získaly právní
moc a platnost i jeho rozhodnutí s výjimkou bully Haec Sancta a Frequens. De Vooght dále poznamenává, že Husovi soudcové byli sami
mnohoobročníci a mravně stáli na nižší úrovni než Hus.
Mistr Jan Hus byl podle de Vooghta vzorný a upřímný kněz, spravedlivý muž, člověk s nejčistšími úmysly a hluboce zbožný. Byl reformátor, který se zasazoval o zlepšení mravů, ale v žádném případě revolucionář. Přesto však Hus nebyl ani velký teolog, ani genius. Jeho vroucí
touha směřovala podle vlastních výroků k tomu, aby vyvedl lidi z hříchu. Právě misionářská horlivost byla často příčinou jeho netrpělivosti
vůči nedostatkům vlastních spolubratři v kněžské službě. Při napomínání druhých mu osobně chyběl jakýkoliv cit pro správný čas a patřičné
místo. Avšak i přes tuto svou unáhlenost mohl být Hus pokorný. Proto
také nebyl úspěšný revolucionář.
V tomto smyslu vzbudil v celém světě velkou pozornost i projev pražského arcibiskupa, kardinála Josefa Berana, na čtvrtém zadedání II. Vatikánského sněmu. Pronesl jej 20. září 1965 a týkal se předlohy k
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P r o h l á š e n í o n á b o ž e n s k é s v o b o d ě . Kardinál, který byl krátce předtím
propuštěn v Československu z dlouholetého n u c e n é h o pobytu, vřele
d o p o r u č o v a l s c h v á l e n í t é t o p ř e d l o h y a řekl m e z i jiným: »Tak se zdá, že i
v m é vlasti k a t o l i c k á církev stále trpí pro to, c o bylo v m i n u l o s t i jejím
j m é n e m v y k o n á n o proti s v o b o d ě s v ě d o m í , j a k o bylo v p a t n á c t é m století
u p á l e n í k n ě z e Jana H u s a n e b o v s e d m n á c t é m století vnější d o n u c e n í
v e l k é č á s t i č e s k é h o n á r o d a , a b y z a s e přijal k a t o l i c k o u v í r u , p o d l e z á s a d y
Cuius regio - eius religio, j e ž b y l a u p l a t ň o v á n a . S v ě t s k á m o c , i k d y ž
c h c e s l o u ž i t k a t o l i c k é církvi n e b o t o a s p o ň předstírá, v e s k u t e č n o s t i tak o v ý m i č i n y z p ů s o b u j e t r v a l o u s k r y t o u r á n u v s r d c i n á r o d a « (24).

Třebaže tato slova se vůbec nedotýkala odsouzení Mistra Jana Husa
Kostnickým koncilem a výslovně připomínala pouze jeho upálení světskou mocí, přesto byla na mnoha místech vykládána v tom smyslu, že se
v Římě pomýšlí na opětné projednání případu Jana Husa a na možnost
jeho rehabilitace. Mnoho k tomu přispěl i politický vývoj v Československu v roce 1968, kdy se v rámci tzv. »Pražského jara« začalo s rehabilitačními procesy ve prospěch nespravedlivě postižených obětí politiky z padesátých let. Není proto náhodné že redakce týdeníku Květy položila pražskému apoštolskému administrátorovi, biskupovi Františkovi
Tomáškovi otázku, zda snad bude Mistr Jan Hus rehabilitován.
V tomto rozhovoru, který byl otištěn 13. července 1968, biskup prohlásil, že celá otázka vyžaduje delší přípravu. Jelikož doba Jana Husa je
již velmi vzdálená od současné, je třeba pečlivě prostudovat prameny a
propracovat příslušný materiál. Teprve potom by bylo možné podniknout konkrétní kroky. Podle názoru biskupa Tomáška jedinou myslitelnou rehabilitaci Jana Husa lze očekávat jen na lidské úrovni, při
čemž je možno brát zřetel na zmatenou situaci v tehdejší době. Biskup
Tomášek se tedy vyjádřil podobně jako de Vooght.
Pavel de V o o g h t upoutal na tuto otázku z n o v u pozornost v roce
1 9 6 9 s v ý m č l á n k e m Jean Hus ä l'heure de 1'Oecuménisme (25). O p a k u je t u s v ů j d ř í v ě j š í n á z o r , ž e H u s byl v e l m i s l o ž i t á o s o b n o s t a ž e p r o t o
v y ž a d u j e p e č l i v é s t u d i u m . P o u k a z u j e i n a z m ě n u v c í r k v i p o II. V a t i k á n s k é m koncilu, která nyní i laikům poskytuje m o ž n o s t přijímat pod
obojí způsobou. D á l e se přimlouvá, aby se badatelé soustřeďovali spíše
na H u s o v y spisy d u c h o v n í h o obsahu, n e ž aby vyhrabávali polemická
díla o H u s o v i , která v z n i k l a v určité historické situaci. Přitom by se n e m ě l brát zřetel n a t e h d e j š í v n i t r o c í r k e v n í p o m ě r y , k t e r é jsou d n e s již j e n
p o u h ý m i d ě j i n a m i . D e V o o g h t v c e l k u o p a k u j e závěry, které již v y s l o v i l
dříve, a k t o m u přidává, že vývoj n o v ě j š í k a t o l i c k é teologie, p o k u d jde o
Husa, nás musí vést k poznání, že »jeho největší bludy pocházejí z jeho
(24) Latinský text v Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, IV, 1, Vatikán 1976, str. 393-394; český překlad ve Velká mše, Ríra 1970, str. 399-400.
(25) P. DE VOOGHT, Jean Hus á l'heure de 1'Oecuměnisme, v »Irénikon« 42 (1969), str. 293313.
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úsilí chápat církev duchovněji a více ve smyslu svatého Augustina a tím
že ve skutečnosti poukazuje na onu cestu, kterou církev nastoupila po
II. Vatikánském sněmu« (26).
De Vooghtova monografie je v posledních letech nejobsažnějším
dílem o Janu Husovi. Jeho rozbory se sice v odborných kruzích setkaly
se všeobecným uznáním, mnohem menší byl však souhlas s jeho závěry.
Skoro všechny pozdější studie a kritiky zdůrazňují, že přes veškerou de
Vooghtovu snahu o ucelený a vyvážený obraz, jeho závěry nemají konečnou platnost a skutečná Husova postava musí být teprve ještě vykreslena (27). Na to ostatně poukázal již biskup Tomášek.
Na tomto místě je vhodné uvést některé nutné předpoklady takovéhoto prohloubeného studia:
1. Potřebujeme především kritické vydání Husových spisů. Již historické dílo Františka Palackého (28), jakož i životopisy sepsané Sedlákem (29) a Novotným (30) se snažily vyjít této potřebě do určité míry
vstříc. Autoři vydali několik až dosud neznámých spisů buď přímo Husových anebo těch, které se na něho vztahovaly a brali na ně ohled ve
svých dílech. Výsledek ukázal, že studium pramenů sblížilo jednotlivá
stanoviska a vyloučilo čistě subjektivní a historicky nedoložené úsudky.
Třebaže dnes již máme k disposici zcela spolehlivé vydání některých děl
a Husovy korespondence, zůstává dosud jen přáním badatelů úplné vydání všech jeho spisů, které by odpovídalo třeba Výmarskému vydání
Lutherových děl, anebo, pokud jde o úplnost, alespoň vydání děl Jana
Wyclifa či Jana Kalvína.
Nové kritické vydání všech sebraných Husových spisů se připravuje
pod vedením profesora Amedea Molnára a pod záštitou České akademie věd v Praze. Bylo zahájeno v roce 1959 a plánuje se vc 24 svazcích.
Až dodnes vyšlo pochopitelně pouze pět svazků (31).
2. Jeho spisy samy o sobě ovšem nestačí k dokonalému chápání celé
Husa se týkající problematiky. Je k tomu též zapotřebí spolehlivé vydání
(26) Tamtéž, str. 307.
(27) Sr. M. MACHOVEC, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa?, Praha 1965 a dále
A.N.E.D. SCHOFIELD, The Case of John Hus, v IER 109 (1968), str. 384-406. O možnosti rehabilitace sr. též J. KADLEC, Johannes Hus im neuen Licht?, v ThPQ 118 (1970),
str. 163-168. Tento článek byl též otištěn v AKGB 2 (1971) spolu s odpovědi P. DE
VOOGHTA (Obscurités anciennes autour de Jean Hus, str. 181-187). K rehabilitaci sr. B.
ZLÁMAL, Příručka českých církevních dějin V, Olomouc 1970, str. 21-25.
(28) Viz pozn. 10.
(29) V uvedeném díle M. Jan Hus (sr. pozn. 19).
(30) v . NOVOTNÝ-V. KYBAL, M. Jan Hus. Život a učení, Praha 1919-1931.
(31) O nutnosti využití všech pramenů a zvláště sebraných Husových děl: J. KEJFT, cit. či,
str. 245-251. O současném stavu sebraného vydání Husových spisů informuje ANEŽKA VIDMANOVÁ (tamtéž, str. 265-266). Stěžuje si nejen na technické obtíže (na malou
skupinu odborníků a knihoven, omezený zájem; nedostatek papíru), nýbrž i na nedostatek mladých, pro tento úkol dobře připravených badatelů. Podle jejího odhadu vyjde do roku 2000 dva, tři, nanejvýš pět dalších svazků. O starších vydáních viz P. R. POKORNÝ, tamtéž, str. 174n.
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sebraných dochovaných soudních spisů z jeho procesu, zejména v Kostnici. Podobně jako Husovy, i spisy jeho přívrženců a protivníků byly vydány jen příležitostně a porůznu. Tato dosavadní nepřesná vydání nejsou ani zdaleka dokonalá a některá jsou prozatím již nepřístupná. Na
význam tohoto úkolu poukázal již jeden z vydavatelů, Jan Sedlák (32), a
nedávno to potvrdil Jaroslav Kadlec ve své studii o Husových protivnících, jakož i ve svém vydání děl Mistra Ondřeje z Brodu (33). Předběžnou, ale výbornou pomůckou pro všeobecnou orientaci je přehled a
seznam děl a rukopisů předhusitské pražské university, který vydal v
roce 1967 J. Tříska. Mezitím byl již doplněn dalšími dodatky (34).
3. Jednou z největších překážek při bádání o Husovi je jazyková
přehrada. To však není podmíněno jen tím, že některá významná Husova díla byla napsána česky, nýbrž již tím, že Husa se týkající problematiku nelze dostatečně chápat bez znalosti příslušné rozsáhlé česky vydané literatury. Proto se též dosti často stává, že badatelé, kteří se omezí
na nečeskou literaturu, dospívají k výsledkům a závěrům, které již dlouho předtím byly vyjádřeny v české literatuře (35).
4. K vysvětlení Husovy problematiky na druhé straně nestačí, jestliže se někdo omezí jen na české okolí. Již samo rozšíření Husova učení
do sousedních zemí, především ovšem přenesení jeho procesu na římskou kurii dodaly Husovu případu mezinárodní ráz. Přelíčení před
Kostnickým koncilem pak předpokládalo přímo celocírkevní význam
Husova případu. Husovi žalobci na koncilu byli většinou jeho krajané,
soudci však patřili bez výjimky k jiné národnosti a na případu neměli
žádný osobní zájem (36). Byly mezi nimi i významné církevní osobnosti
(32) Mnoho dosud neznámých teologických spisů vydal Sedlák v časopisu »Hlídka«, dokud nezaložil v roce 1914 novou, specializovanou sbírku Studie a cesty k náboženským
dějinám českým.
(33) J. KADLEC, Husovi odpůrci, ve »Studie« 74 (Řím 1981); TÝ2, Studien und Texten zum
Leben und Wirken des Proger Magisters Andreas von Brod, (BGPhMA NF 22) Münster
1982, kde jsou i další bibliografické údaje. Sr. též J. NECHUŤOVÁ, M. Štěpán Pálečund
die Iltis-Historiographie,

v »Mediaevalia Bohemica« 3 (1970), str. 87-122 a A. VIDMA-

NOVA, Stoupenci a protivnici Mistra Jana Husi, v »Husitský Tábor« 4 (1981), str. 49-56.
(34) J. TŘÍSKA (vyd.), Literární činnost předhusitské university, Praha 1967; Příspěvky k středověké literární universitě, »Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis« (AUC - HUC) IX/l, Praha 1968; Studie a prameny k rétorice a k universitní literatuře, Praha 1972; Modus pronunciandi, v AUC - HUC XIII/1-2, Praha
1972; Rétorický styl a pražská universitní literatura ve středověku, Praha 1975. Sr. též J.
KADLEC, Řeholili studia při Karlově universitě v době předhusitské, v AUC - HUC VII,
Praha 1966, str. 63-108.
(35) Na českou literaturu nebrali zřetel: M. VISSCHER, Jan Hus. Sein Leben und seine Zeit,
2 sv., Frankfurt/M. 1955; R. FRIEDENTHAL, Ketzer und Rebell, Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege, München 1972; G. WEHR, Jan Hus. Ketzer und Reformator, Gütersloh 1979.
(36) Zvláštní pozornost při rozboru Husova případu zasluhují i jeho soudci. Jejich životopisy byly využity jen zřídka anebo nikoliv v této souvislosti. Sr. A. COMBES, La theologie mystique de Gerson:profll de son evolution, 2 sv. (Spiritualitas 1,2), Řím 1963, jakož
i jiné, novčjší studie o Petru d'Ailly a Dietrichu von Nieheim. Dobrý eklesiologický
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z různých národů a kulturních kruhů. Husovi soudci stejně jako jeho
žalobci zastávali vlastní stanoviska a principy, o jejichž správnosti byli
přesvědčeni. Už to je důvod, že nemohou být posuzováni z hlediska Husova a jeho stoupenců (37). V příslušné literatuře se však bohužel jen
zřídka podrobně rozebírá tato souvislost s Husovou problematikou.
5. Pro řešení tohoto úkolu je též velmi důležitý úsudek o době bezprostředně předcházející Husovo vystoupení a působení, neboť v ní má
své kořeny i jeho dílo. František Palacký jako první poukázal na význam
Husových předchůdců: Jana Milíče z Kroměříže, mistra Matyáše z Janova a Tomáše ze Štítného. Dnes k nim můžeme připojit ještě jiné osobnosti, zejména z okruhu pražské university, které rovněž usilovaly o reformu světského kněžstva. Hus byl právě tak jako oni podnícen 50-letou
reformní tradicí, u jejíž kolébky stál už první pražský arcibiskup Arnošt
z Pardubic a ve které pak pokračovali i všichni jeho nástupci až do Husova vystoupení.
Tato tradice vytvořila v Čechách zvláštní citlivost pro obrodu církve.
Tyto reformní snahy jsou sice dobře dokumentovány zásluhou celé řady
textů a studií vydaných v posledních desetiletích, ty však jsou jen málo
zaměřeny na objasnění Husova působení. Stále dosud nemáme zevrubné české církevní dějiny pro tuto dobu. Takové dílo by mohlo vysvětlit
hubené výsledky oněch tak dlouho trvajících snah, třebaže arcibiskupům
nechyběly potřebné prostředky. O reformě se nejen kázalo, nýbrž byla
též prosazována i všeobecnými a zvláštními církevními zákony proti
přehmatům duchovních a laiků, přičemž však nejednou chyběla pravomoc nepostradatelná k jejich uplatňování.
K zodpovězení těchto otázek bylo by mezi jiným třeba přezkoumat
stížnosti horlivého pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, kterého sám
Jan Hus nazýval »knězem svatého smýšlení« (38). Po resignaci, k níž ho
přinutil král Václav IV., arcibiskup Jan naznačil, že je nemožné reformovat ty, kteří se nechtějí nechat reformovat a utíkají se před biskupskou pravomocí pod ochranu krále a světské moci (39). K tzv. synodálním kazatelům počítal i Jana Husa. Ze srovnání s kázáními jeho
předchůdců v úřadě synodálního kazatele bylo by možno vyvodit specifické husitské odlišnosti ve struktuře a úmyslech, jakož i příčiny
neobvyklého ohlasu, který měl Hus v Čechách. Dosud však byla vydána
přehled poskytuje Y. CONGAR, L'Eglise. De Saint Augustin ů ťipoque modeme (Histoire
des dogmes, ID/3), Paříž 1970; německy: Handbuch der Dogmengeschichte III/3c, d,
Freiburg i. Br. 1971.
(37) Typické pro tyto názory jsou obě studie J. ŠPINKY, John Hus' Concept of the Church,
Princeton 1966 a John Hus, Princeton 1968.
(38) Sr. F. PALACKÝ (vyd.), Documenta, cit., str. 395, 714.
(39) Dobrý rozbor tehdejší církevní situace v Čechách poskytuje arcibiskup Jan ve dvou
dílech napsaných po vynucené resignaci: Libellus de Fugiendo saeculo / / (vydal J.
SEDLÁK, M. Jan Hus, str. 49*-69*) a Libellus

apologorum

(tamtéž, str. 68*-80*).
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jen malá část homiletických děl a synodálních k á z á n í H u s o v ý c h předc h ů d c ů a a n i t a n e b y l a j e š t ě v y u ž i t a (40).
Z t ě c h t o d ů v o d ů zůstává rehabilitace Mistra Jana H u s a stále ještě
(41). R e h a b i l i t a c e p o d l e v š e c h p r a v i d e l b u d e m o ž n á
teprve tehdy, až se objasní řada z á v a ž n ý c h o t á z e k na základě d o c h o v a ných pramenů.

quaestio disputata

1. Liší se Husovy Kostnickým koncilem odsouzené věroučné názory
ještě dnes od učení katolické církve? Všichni současní odborníci popírají jejich pravověrnost, třebaže už nepovažují Husa za tak velkého
kacíře, jakého v něm viděli někteří účastníci Kostnického koncilu, kteří
mu přičítali i ty Wyclifovy články, jež Hus nikdy nepřevzal a neučil (42).
Odsouzení 30 Husových článků bylo však v roce 1418 úředně potvrzeno papežem Martinem V., jehož zvolil Kostnický koncil.
2. Byl Kostnický koncil oprávněn k odsouzení Husových článků?
De Vooght sice uznává pozdější papežské schválení tohoto odsouzení,
avšak tvrdí, že koncil nebyl právoplatný, nýbrž že to bylo jen shromáždění určitého počtu schismatických kardinálů (43). Jiní autoři naproti
tomu zastávají názor, že směrodatné je datum odsouzení, k němuž došlo dva dny po svolání koncilu Řehořem XII., který sice současně složil
do rukou tohoto koncilu svůj úřad, ale dosud byl přesto uznáván za právoplatného papeže (44), Jiná otázka je, zda pro soud, jenž odsoudil Jana
Husa, bylo nezbytné papežovo předsednictví. Hus sám otevřeně uznával
autoritu koncilu, třebaže se předtím odvolával od papeže na Krista. Na
druhé straně koncil si byl vědom, že v této chvíli neexistuje na zemi žádná vyšší církevní autorita. Proti tomuto nároku ostatně nikdo nevznesl
námitky.
(40) Nekritické vydáni synodálních kázáni Matouše z Krakova viz v W. SENKO, Matcusza z
Krakowa»De praxi Romanae Curiae«, Vratislav-Varšava-Krakov 1969, str. 127-159. Kázáni mistra Vojt&cha Rafikúv z Ježova, v kritickém vydání, v J. KADLEC, Leben und
Schriften des Prager Magisters Adalbert Rankonis de Ericlonio, BGPhMA NF 4, Münster 1971. Kázání Ondřeje z Brodu v J. KADLEC, Brod, str. 114-125 (viz pozn. 33). Kázání Jana Milíče z Kroméříže vydali kriticky V. HEROLD-M. MRAZ, Iohannis Mílicii
de Cremsir tres sermones synodales, Praha 1974. Ostatní synodální kázání jsou známa
jen z výtahů ve starších studiích.
(41) Literatura k otázce rehabilitace je obsažena v B. ZLAMAL, cit. d. (viz pozn. 27), str. 21.
(42) M. KAŇAK, John Vikltf, Život a dílo anglického Husova předchůdce, Praha 1973, zvi. str.
77-84; krátce též ve studii Hus a Vikief, v Husův sborník, str. 48-56 (viz pozn. 7). Sr. G.
LEFF, Wydif and Hus: A doctrinal comparison, v »Bulletin of the John Rylands Library« 50 (1967/68), str. 387-410.1 P. DE VOOGHT přiznává: »// n'est pas exact de dire que
Husa
étéinjustementcondamnéparcequ'iln'étaitpashérétiqueouparcequ'iln'étaitpas
obstiné. Mais il n 'était pas coupable d'un certain nombre d'erreurs qui lui sont traditionnelement attribuěes.« Článek Hus (Jean), v DSp VII, si. 1199. Viz též TÝ2, Vhérésie II,
cit., str. 521-848.
(43) P. DE VOOGHT, L'hérésle I, cit. str. 463-470. Snaží se dokázat, že Hus neuznával ekumenický ráz koncilu.
(44) B. ZLÁMAL, cit. d„ str. 21-24 (viz pozn. 27) a F. SEIBT, Jan Hus. Das Konstanzer Gericht
im Urteil der Geschichte, Mnichov 1972.
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3. Uvědomoval si Mistr Jan Hus, že se jeho učení liší od církevního,
jehož představitelem byl Kostnický koncil? Na tuto otázku je možná
jasná odpověď, poněvadž zde je nejlepším svědkem sám Hus. Nepřál si
totiž, aby se koncilu dostaly do rukou jeho spisy De ecclesia a Contra
occultum adversariutn (45). Když se to však přesto stalo, byl velmi zneklidněn, třebaže mu vlastně mělo záležet na tom, aby koncil jeho spisy
znal a správně citoval. Je příznačné, že články, které byly později odsouzeny, byly vzaty převážně z obou těchto děl. Mimoto i v ostatních Husových spisech, kázáních a dopisech ustavičně se vynořuje myšlenka, že
za pravdu, jíž hlásá, může podstoupit i mučednickou smrt. Už pražští
kritikové ho varovali, aby se odřekl svých omylů, jinak že by mohl
skončit na hranici. Vytýkali mu výslovně nezřízenou touhu po mučednictví (46).
4. Byl tedy Mistr Jan Hus upřímný? I když se ponechají stranou
osobní, možná subjektivní výtky jeho kritiků, přesto jeho vlastní spisy a
celé vsystupování jsou alespoň zevně pohnutkou k pochybám o jeho
upřímnosti. Sám Hus až do smrti tvrdil v dopisech svým přátelům v Čechách, že je odsuzován na základě falešných svědeckých výpovědí pro
svá kázání proti mravnímu úpadku (47). Naproti tomu lze však snadno
dokázat, ze koncil po jeho protestech většinou nevěnoval těmto výpovědem pozornost a nakonec odsoudil jen výroky vzaté přímo z Husových
spisů (48).
Při hledání odpovědi na tyto a další otázky je třeba přibrat na pomoc
i jiné vědy. Takovéto bádání totiž v sobě nutně spojuje historické, teologické a filosofické hledisko. Nikdo se zatím nezmínil o tom, co by ze spisů Husových a jeho protivníků mohl vyčíst psycholog. S přihlédnutím k
tomu, že se zachoval i obsažný Husův rukopis, mohla by přispět i grafologie k objasnění jeho složité osobnosti, tak jako v minulých desetiletích
přispěla k bližšímu poznání historických velikánů, včetně světců.
Je zajímavé, že poctivé studium pramenů přivádí nezaujaté, ale i zaujaté badatele k podobným závěrům. Často potvrzují nezávisle na Husových vrstevnících právě jejich úsudek. Ještě zajímavější je však zijštěnf,
že v každém pohledu na Jana Husa, i když není jen úzce vyhraněný, je
vždy zrnko pravdy. Úkol dnešního bádání spočívá právě v tom, aby se z
malých sošek opět vytvořila velká a originálu věrná socha celého Husa.
Poslední úsudek o Husovi ovšem nebude lidský, jak podotýká profesor Jaroslav Kadlec ve článku o možnosti Husovy rehabilitace z roku
(45) Sr. dopis č. 124 a 125 (vydal V. NOVOTNÝ, M. Jana Husí korespondence a dokumenty,
Praha 1920, str. 261-263).
(46) Sr. J. SEDLÁK, Mgri Stephani de Páleč Antihus, v »Hlídka« 30 (1913), str. 150 (též jako
separátní výtisk) a V. NOVOTNÝ, Korespondence č. 52 (str. 153), č. 53 (str. 155n), 6.
63 (str. 170), č. 73 (str. 187-189), č. 86 (str. 204n).
( 4 7 ) J. SEDLÁK, Hus, cit., str. 3 5 1 n ; P. DE VOOGHT, ťhérésie
( 4 8 ) J. SEDLÁK, HUS, čit., str. 3 3 5 - 3 4 9 .

I, cit., str. 4 9 1 .
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1970: »Sám Hus se dovolával Krista, kterého miloval, a proto bude nejlépe, jestliže přenecháme Kristu i úsudek o Husovi« (49).

Svědectví

PODNĚTY KATOLÍKŮ K ŘEŠENÍ SITUACE VĚŘÍCÍCH OBČANŮ V ČSR

Dne 30. dubna 1986 zaslal František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a předseda sboru ordinářů ČSR, ministru kultury ČSR Dr. Milanu Klusákovi dopis s názvem
Naše aktuální problémy.
Ve svém dopise dává podnět k novelizaci dosavadních předpisů o církevních a náboženských společnostech v ČSSR, zvláště zákona č. 218/49 Sb. o hospodářském zabezpečení církevních a náboženských společností státem, a to s vládním nařízením
provádějícím tento zákon pro jednotlivé církve a náboženské společnosti.
Upozorňuje, že jde o předpisy v té době již staré 37 let, během nichž došlo ke
změnám jak v československém právním řádu, tak i v oblasti církevních předpisů.
Připomíná, že dosud platné předpisy z dřívější doby jsou v praxi příčinou nejasností a pochybností jak z hlediska administrativního, tak i z hlediska postihů za jejich
porušování, zvláště když v tr. zák., zejména v § 178 (maření dozoru nad církvemi a
náboženskými společnostmi), nejsou skutkové podstaty trestných činů uvedeny.
Očekává, že otázka novelizace základních právních předpisů o církevních a náboženských společnostech v ČSSR bude příslušnými státními orgány přezkoumána, a
to zn účasti zástupců církví a náboženských společností.
V dopise pak uvádí tyto konkrétní, dosud neuspokojivě řešené problémy:
1. Vyučování náboženství. Připomíná, že v našich podmínkách je to již dlouhodobý
problém, a proto v této záležitosti podal jménem ordinářů ČSR žádost na naši vládu 7.
července 1977 a 11. února 1980. V další žádosti, kterou podal 18. července 1980 se podepsal také předseda Sboru slovenských ordinářů, biskup Josef Feranec, neboť problém začal být naléhavý i v oblasti SSR. Tuto společnou žádost podal ještě 30. srpna
1981, 28. května 1983, 31. srpna 1983 a 7. března 1986. Dosud však neobdržel žádnou
odpověď.
Návrh nově úpravy (zkráceně):
u) Vyučování náboženství mimo školu, v církevním prostoru na faře nebo v kostele.
b) Přihlášku dětí k vyučování náboženství přijímá farní úřad.
c) Rozvrh vyučování a rozdělení dětí provede na návrh duchovního správce
místní ordinář.
K tomuto rozhodnutí vedly ordináře ČSR důvody, že při ustáleném vývoji vztahů
mezi státem a církví je vhodná doba, aby vyučování náboženství bylo převedeno do
sféry vnitřních věcí církevních.
(49) J. KADLEC, Hus,
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cit., str. 168.

2. Problém zabezpečováni kněžského dorostu. Je naléhavě nutné obnoveni CM bohoslovecké fakulty v Olomouci.
3. Trvalé jáhenstvi. Pro značné zmenšení počtu kněži se již nestačí uspokojovat
oprávněné požadavky našich věncích. Proto je nutné zavedeni trvalého jáhenstvi podle rozhodnutí, které vydal papež Pavel VI. dne 1S. června 1967 pod názvem Všeobecné zásady o trvalém diakonátu, který se má zavést v latinské církvi. Žádost o státní souhlas k zavedení trvalého jáhenstvi byl zaslán na Sekretariát pro věci církevní při MK
ČSR jménem sboru ordinárů ČSR 6. listopadu 1977, 17. března 1978 a 11. ünora 1980.
Dosud nedošla žádná odpověď.
4. Státní souhlas pro duchovni. Dosavadní praxe zákona č. 218/49 Sb. o státním
souhlasu je taková, že se důsledně nebere zřetel na jeho podmínky, a tak se stává, že
některé farnosti jsou dlouhou dobu opuštěné a věřící se marně domáhají kněze. Je třeba zamezit svévolnému nezákonnému odnímání státního souhlasu.
5. Řeholní společnosti. Řeholní společnosti jak mužské, tak ženské jsou vnitřní
složkou církve, takže je nelze od církve oddělovat. Proto, když naše státní správa dala
souhlas mezi 18 církvemi i pro církev římskokatolickou, tím vzala na vědomí i strukturu naší církve, do níž patří i řehole. A právo skládat řeholní sliby jc vnitřní záležitostí
církve a zároveň vnitrním aktem svědomí každého pokřtěného člověka. Protožo i v
sousedních socialistických státech existují řeholní společnosti, jc plně oprávněná i
naše žádost o legalizaci řeholních společností včetně přijímání nových členil.
6. Náboženský tisk. Skutečnost je taková, že věřící občané nedostanou v běžném
prodeji žádnou katolickou knihu. Stejně je tomu i s náboženskými časopisy. Je třeba
zabezpečit v plném rozsahu náboženské publikace podle skutečných potřeb věřících.
7. Exercicie pro laiky. Ve vnitřní struktuře církve se považuje za samozřejmé, aby
bylo zabezpečené konání exercicií neboli duchovních cvičení pro laiky. Žádost o
souhlas ke konání exercicií pro laiky byl podán na Sekretariát pro věci církovní 28. prosince 1980 a 30. ledna 1982. Dosud nebyl zodpovězen.
8. Nebezpečí mravní nejistoty věřících. Přesto, že v roce 1954 vyšel oběžník ministerstva vnitra, kterým se ruší veřejná evidence náboženské příslušnosti, je skutečnost
taková, že ve školách všech kategorií a na pracovištích různým jiným způsobem se to
nejen zijšťuje, ale je i dost případů, že se z toho dělají známé závěry, Vyvolává to
oprávněný pocit diskriminace a nespokojenosti, což jistě není žádoucí.
9. Obsazeni diecézi ČSSR řádnými diecézními biskupy. V naší církevní oblasti ČSSR
je celkem 13 diecézí, avšak již delší řadu let 10 diecézí je bez řádného diecézního biskupa. Proto dosud u nás není možno ustanovit Biskupskou konferenci. Ve všech sousedních socialistických státech jsou řádně obsazeny všechny diecéze. Proč tomu není i
u nás?
Jako věřící občané plné podporujeme podnět Otce Františka kardinála Tomáška ze
dne 30. dubna 1986, ve kterém předložil některé zvlášť naléhavé problémy, které Je nutno
řešit. Zvláště nás však znepokojuje, že na všechna jeho dosavadní písemná podání učiněná v posledních létech nedostal vůbec žádnou odpověď, přestože se obrátil na různé kompetentní státnř orgány!
Protože v závěru svého dopisu Otec František kardinál Tomášek připomíná, že
problémy, které ve svém podání uvádí, jsou jen některé, a to zvlášť naléhavé, že je však
ještě řada problémů dalších, chtěli bychom na ně upozornit. Proto předkládáme ještě
další návrhy k nápravě dosavadních nedostatků a na vytvoření podmínek pro lepší náboženský život u nás. K těmto našim návrhům pak včleňujeme i problémy uvedené
Otcem kardinálem Tomáškem, abychom již navrhli ucelené kompletní řešení současného stavu v náboženské oblasti u nás.
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1. Základním naším požadavkem je odluka církve od státu, z níž by vyplývalo, že se
stát nebude vměšovat do organizace a činnosti církve. Z tohoto základního požadavku
vyplývá většina ostatních našich návrhů, i když jejich dodržování by mělo být samozřejmé i v případě, kdy odluka církve od státu není.
2. Žádáme, aby státní orgány nebránily jmenování nových biskupů. Toto jmenování nových biskupů aí se stane vnitřní záležitostí církve, do něhož by stát nezasahoval. .
3. Žádáme, aby státní orgány nezasahovaly do jmenování kněží do duchovní správy farností. Všechna organizační opatření v této věci ať jsou převedena do sféry vnitřních záležitostí církevních.
4. Žádáme, aby státní orgány nezasahovaly do výběru a neurčovaly počet studujících na teologických fakultách a rovněž aby nezasahovaly do výběru vyučujících.
5. Žádáme obnovení CM bohoslovecké fakulty v Olomouci.
6. Žádáme zavedení trvalého jáhenství podle rozhodnutí papeže Pavla VI. ze dne
18. června 1967 pod názvem Všeobecné zásady o trvalém diakonátu, který se má zavést v
latinské církvi.
7. Žádáme, aby byla obnovena činnost všech dosavadních mužských i ženských
řeholních společností včetně přijímání nových členů, jako je to i v sousední NDR a
Polsku.
8. Žádáme, aby bylo uznáno právo věřících vytvářet volná laická náboženská společenství, která jako neformální komunita různého věkového a sociálního složení
usměrňovaná knězem, podle koncilního dekretu o laicích Apostolicam actuositatem
(IV, 18), slouží duchovnímu růstu jejích členů. Tato společenství jsou u evangelických
křesťanů odedávna samozřejmá a v současné době existují u katolických křesťanů jak v
západních zemích, tak např. v NDR, Polsku i v Maďarsku.
9. Žádáme, aby vyučování náboženství se konalo mimo školu, buď v církevním
prostoru na faře, v kostele nebo v jiných budovách. Aby bylo převedeno do sféry
vnitřních věcí církevních. Přihlášky dětí k vyučování ať se podávají farnímu úřadu a
rozsah vyučování, rozdělení dětí ať provede na návrh duchovního správce místní ordinář.
10. Žádáme, aby bylo dovoleno navštěvovat knéžím vězení a nemocnice, když si
to pacienti, vězni nebo jejich příbuzní přejí, ale i na základě vlastního přání kněze.
Umožnit náboženské obřady ve věznicích a nemocnicích. Dovolit věřícím ve výkonu
trestu nosit kříže a další náboženské symboly a také mít u sebe náboženskou literaturu. Umožnit jim zpověď a duchovní rozhovory s kněžími.
11. Žádáme souhlas ke konání exercicií neboli duchovních cvičení pro laiky.
12. Žádáme, aby každé farní společenství u nás mohlo mít farní radu, jako je to i u
jiných církví a v jiných státech, v níž by laici byli nápomocni kněžím, aby se společně
pomáhaly řešit problémy farnosti, a také proto, aby se mohla racionalizovat duchovní
správa.
13. Žádáme možnost vzájemného styku s křesťanskými organizacemi v celém světě podle vlastního výběru.
14. Žádáme, aby věřícím občanům bylo umožněno organizování a účast, ať již samostatně nebo společně, i na poutní místa v zahraničí.
15. Žádáme, aby věřícím občanům byly v plném rozsahu zabezpečeny náboženské
publikace podle skutečných potřeb věřících. Umožnit založení náboženských nakladatelství pod vedením církevních představitelů, povolit vydávání náboženských časopisů různého zaměření, povolit otevření veřejných knihoven a čítáren s náboženskou literaturou.
16. Žádáme, aby různé opisování a rozšiřování náboženských textů nebylo považováno za nedovolené podnikání nebo jiný trestný čin nebo přečin.
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17. Žádáme možnost odebírání náboženské literatury ze zahraničí podle zájmů a
potřeb věncích. Proto žádáme, aby tato literatura nebyla celními orgány zabavována.
18. Žádáme právo na pořad v rozhlase a televizi po dohodě se Sborem ordinářů
ČSR nebo později s předsedou biskupské konference.
19. Žádáme, aby bylo zamezeno záměrné rušeni vatikánského rozhlasu v české a
slovenské řeči a také vysílání mše svaté v české a slovenské řeči vysílané každou neděli
rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa.
20. Žádáme, aby byla dovolena nejen ateistická propaganda, ale aby bylo dovoleno a umožněno i veřejné šíření křesťanského učení, jak duchovními osobami, tak i laiky. Proto také žádáme, tak jako je využívaným právem marxistů a jiných ateistů kritické hodnocení náboženství a církví, tak aby byla dána stejná možnost křesťanům a
jiným občanům, aby i oni ve svých publikacích a veřejném životě mohli podrobit kritickému hodnocení učení marxismu-leninismu a aby tato činnost nebyla posuzována
jako nějaký trestný čin.
21. Žádáme, aby byly vráceny zabrané církevní budovy, které si z vlastních prostředků pořídili věřící občané a které jsou potřebné pro činnost církve, včetně budov
na poutních místech, exercičních domů, budov bohosloveckých fakult, zabraných budov řeholních společností i s příslušenstvím.
22. Žádáme, aby byla umožněna stavba nových kostelů tam, kde jich je potřeba.
23. Žádáme zamezení svévolného odstraňování křížů, soch, kapliček a jiných náboženských a kulturních památek po našich předcích z návsí, cest, měst a jiných míst.
24. Žádáme, aby pravomoc církevních tajemníků byla omezena a vymezena na základě marxistické zásady, že »církve se musí stát svobodnými, na státní moci nezávislými spolky občanů stejného smýšlení«. Z toho důvodu ať je z pravomoci církevních
tajemníků vyčleněna pravomoc zasahovat do jmenování, přeložení i výkonu činnosti
duchovních a zasahovat do všech ostatních věcí, které ve většině demokratických států jsou vnitřní záležitostí církví.
25. Žádáme urychlenou a důslednou rehabilitaci nezákonně odsouzených knčží,
řeholníků a aktivních náboženských laiků.
26. Žádáme zamezení diskriminace věřících křesťanů v zaměstnání, především ve
školství.
27. Žádáme, aby věřící občané měli možnost v rámci petičního práva vždy se vyjadřovat k jakýmkoli problémům, o kterých jsou přesvědčeni, že je jejich morální povinností se k nim vyjádřit. Žádáme také, aby za tuto svoji aktivitu pak nebyli obviňováni z nezákonné činnosti a aby jim nebyl petiční materiál zabavován.
28. Žádáme, aby byly zrušeny všechny právní předpisy, které neoprávněně kriminalisují značnou část náboženské činnosti duchovních i laiků.
29. Žádáme doplnění nebo úpravu těchto článků naší dosavadní ústavy:
a) Článek 16 ústavy, ve kterém je uvedeno, že »veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu«, nutno pozměnit tak, aby se nebránilo církvi v
jejím vlivu v kulturní oblasti, rozvoji vzdělání a v její úloze výchovy a výuky i malých
dětí.
b) Článek 20, odstavec 2 doplnit, aby zněl takto: »Rovnoprávnost všech občanů
bez zřetele na národnost, rasu a náboženství je zaručena.«
c) Článek 24, odstavec 3, ve kterém je uvedeno, že »veškerá výchova a všechno
vyučování jsou založeny na vědeckém světovém názoru ...«, nutno pozměnit v tom
smyslu, aby bylo respektováno přání rodičů, aby výchova jejich dětí byla v souladu s
jejich náboženským přesvědčením.
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d) Článek 28, odstavec 1, ve kterém je uvedeno, že »je všem občanům zaručena
svoboda projevu ve všech oborech života společnosti, zejména také svoboda slova a
tisku«, je nutno doplnit v tom smyslu, aby se zrovnoprávnila protináboženská i náboženská propaganda. Umožnit církvi svobodné využívat všech sdělovacích prostředků.
e) Článek 32, odstavec 1 uvádí: »Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru nebo být bez vyznání i provádět náboženské úkony«, doplnit v tom smyslu, aby svoji víru kněz i laik mohl nejen vyznávat, ale i veřejně
šířit.
30, Žádáme také, aby všechny platné zákony a závazné právní předpisy dotýkající
se přímo nebo i nepřímo náboženské oblasti byly uvedeny do souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jak je uvedeno v článku 2 tohoto
paktu. Jde zvláště o dodržování těchto článků paktu: článek 18, týkající se práva občanů na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; článek 19, týkající se práva občanů zastávat svůj názor bez překážky; článek 20, týkající se zákazu jakékoli národní, rasové a
náboženské nenávisti; článek 21, uznávající právo občanů na pokojné shromažďování;
článek 22, uznávající právo občanů na svobodu sdružovat se s jinými; článek 26, zakazující jakoukoli diskriminaci podle rasy, barvy pleti,-pohlaví, jazyka, politického nebo
jiného přesvědčení atd.; článek 27, uznávající právo etnických, náboženských nebo jazykových menšin na užívání své vlastní kultury, vyznávání a projevu svého vlastního
náboženství.
31. Žádáme, aby byla utvořena smíšená komise složená ze zástupců státních orgánů a zástupců katolické církve včetně laiků jmenovaných Otcem kardinálem Tomáškem a podobně i se zástupci katolické církve ze Slovenska, která by se našimi návrhy
zabývala a je řešila.
V hodnocení současné situace a v námi podporovaných návrzích Otce kardinála
Tomáška i v našich dalších návrzích k nápravě dosavadních nedostatků vycházíme z
možností, které nám poskytuje z přijatých a ratifikovaných Helsinských dokumentů, a
povinnosti státních orgánů dodržovat základní zásady marxismu-leninismu ve vztahu
k náboženství, v nichž je uvedeno:
- každý musí mít volnost vyznával jakékoli náboženství nebo nevyznávat žádné
náboženství;
- dělat nějaké rozdíly mezi občany, pokud jde o jejich práva, v souvislosti s jejich
náboženstvím, je naprosto nepřípustné;
- z oficiálních dokumentů musí být bezpodmínečně odstraněna jakákoli zmínka o
tom či onom vyznání občanů;
- církve se musí stát úplně svobodnými, na statni moci nezávislými spolky občanů
stejného smýšleni;
- Jen důsledné splněni těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a prokletou minulosti, kdy církev byla v nevolnické závislosti na státu (Marx-Engels, O ateismu, 1974,
str. 137).
Ztotožňujeme se proto také se stanoviskem nynějšího Svatého otce Jana Pavla II.,
který ve své encyklice Vykupitel člověka uvádí: »Je proto těžké přijmout třeba i jen z čistě lidského stanoviska, podle něhož pouze ateismus má občanské právo ve veřejném
a společenském životě, zatímco věřící jakoby ze zásady jsou sotva trpěni anebo se s
nimi jedná jako s občany nižší třídy, či dokonce - ano i to se stalo - jsou zcela zbaveni
občanských práv.« Dále pokračuje: »Presto však z moci svého úřadu se chci jménem
věřících celého světa obrátit na ty, na nichž nějakým způsobem závisí organizace veřejného společenského života. Žádám je snažně, aby respektovali práva náboženství a
působení církve. Není to prosba o nějakou výsadu, nýbrž o respektování zásadního
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práva, jehož uplatňování je jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského pokroku v každém režimu, společnosti, systému či prostředí.«
Tyto naše návrhy, přání a podněty nelze pokládat za nějaké maximalistické požadavky, ale za nutné potřeby církve, které jsou běžně uplatňované a také dodržované ve
všech svobodných demokratických státech, ať již s odlukou církví od státu nebo bez ní.
K těmto našim návrhům dala podnět důkladná »inventarizace« všech dosud neřešených nebo dosud nevyřešených problémů mezi státem a katolickou církví, které vznikly po roce 1948 a které dosud přetrvávají. Připomínáme, že v předchozím období
našeho samostatného státu po roce 1918 tyto problémy bud vůbec neexistovaly, n pokud se nějaké vyskytly, byly vždy vyřešeny k oboustranné spokojenosti.
Inspirací pro naši angažovanost v této oblasti vztahu církve se státem jsou nám
také směrnice uvedené v encyklice Jana XXIII. Pacem in terris, ve které je uvedeno:
- Autorita je především moc duchovního rázu ... nikdo nemá právo dělat vnitřní
nátlak na drahého (str. 24).
- Veřejná moc tedy může zavazovat ve svědomí pouze tehdy, když její autorita je
ve vnitřním vztahu s autoritou Boží a má-li na ní podíl. Moc vládnout je požadavek rázu duchovního a pochází od Boha. Jestliže tedy vládci světů ukládqjí zákony nebo poroučejí, co je v rozporu s tímto řádem, a tedy i s vůlí Boží, pak jejich příkazy a zákony
nemají závaznou sílu pro svědomí občanů, protože vice musíme poslouchat Boha nežli
lidi... Lidský zákon je potud zákonem, pokud je ve shodě se zdravým rozumem ... jeli zákon v rozporu s příkazem rozumu ... přestává být zákonem a stává se spíše činem
násilným (str. 25).
- V dnešní době společné blaho záleží především v tom, aby byla zachována
osobní práva a povinnosti občanů (str. 28).
- Když tedy nositelé veřejné moci neuznávají nebo porušují práva občanů, proviňují se proti povinnostem svého úřadu, a nejen to, jejich rozkazy nemnií závaznou
moc (str. 29).
- Základním úkolem veřejné moci je řídit a harmonicky upravovat vztahy lidí
sdružených ve společnosti, a to tak, aby jedni, užívajíce svých práv, neomezovali jiné v
jejich právech. Za druhé, aby nikdo obranou svých práv nepřekážel druhým v plnění
jejich povinností, a konečně, aby práva všech byla s účinností uchovávána noporušena,
a byla-li snad porušena, aby se jich občanům znovu dostalo (str. 30).
V části V. Napomenutí a výzvy věřicim je uvedeno:
- Všem lidem dobré vůle připadá složitý úkol: Obnovit vztahy lidského soužití na
základě pravdy, spravedlnosti, lásky, svobody ... Jistěže není mnoho takových lidí,
kteří si to vzali za svůj životní úkol a kteří si tak získávají opravdu velké zásluhy o lidskou společnost. Jim náleží naše veřejná pochvala, ale též se k nim nese naléhavá výzva, aby vytrvali ve své spásonosné práci. Současně nás utěšuje naděje, že jejich počet
poroste, a to především z řad katolíků, kteří jsou si vědomi své povinnosti a nechají se
vést láskou (str. 64).
Doufáme, že nalezneme u představitelů našeho veřejného života, k nimž se přímo
i prostřednictvím svých církevních představitelů obracíme s těmito podněty a návrhy,
pochopení a snahu zajistit nám účinným způsobem vnější podmínky pro rozvoj
vnitřního života duchovního a zajištění lepší budoucnosti nás všech.
Dáno na první neděli adventní 1987, v den zahájení roku Anežky Přemyslovny a v
den zahájení velkého díla duchovní.obnovy: desetiletou přípravu na Milénium - tisíciletou památku mučednické smrti svatého Vojtěcha - vyhlášené společným pastýřským
listem našich biskupů a administrátorů českých a moravských diecézí, k němuž se také
my připojujeme a jej plně podporujeme.

59

Oznámení o zahájení podpisové akce od 1. ledna 1988 za prosazení uvedených
návrhů zasláno na Generální prokuraturu ČSR doporučeným dopisem ze dne 7. prosince 1987.

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

SEZNÁMENÍ A VÝZVA

Seznámení s návrhy věřících občanů
Generální tajemník KSČ Miloš Jakeš
Předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal
Ředitel sekretariátu pro věci církevní Vladimír Janků
Svatý otec Jan Pavel II.
Papežský nuncius arcibiskup F. Colasuono
František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský
Protože je všeobecně známá a představiteli církve i státu všeobecně uznávaná skutečnost, že ve vztahu mezi církví a státem je řada dosud nevyřešených problémů, které
vznikly v období po roce 1948, rozhodli jsme se provést jejich důkladný rozbor. Výsledkem je 31 bodů návrhů, jejichž splnění by vedlo k nápravě dosavadních nedostatků.
Nejsou to nějaké maximalistické požadavky, ale nutné předpoklady pro svobodný rozvoj církve. Tyto návrhy jsou uvedeny v petici s názvem Podněty katolíků k řešeni situace vířících občanů v ČSR. Její podpisování zahájíme 1. ledna 1988.
V hodnocení současného stavu a pro zlepšení dosavadní situace v náboženské
oblasti jsme vycházeli ze základních zásad marxismu-leninismu, v nichž je uvedeno,
že církve se musí stát úplně svobodnými, na státní moci nezávislými spolky občanů
stejného smýšlení. Že jen důsledné splnění těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a prokletou minulostí, kdy církev byla v nevolnické závislosti na státě.
Ztotožňujeme se proto také se stanoviskem nynějšího Svatého otce Jana Pavla II.,
který ve své encyklice Vykupitel člověka uvádí: »Z moci svého úřadu se chci jménem
věřících celého světa obrátit na ty, na nichž nějakým způsobem závisí organisace veřejného společenského života. Žádám je snažné, aby respektovali práva náboženství a
působení církve. Není to prosba o nějakou výsadu, nýbrž o respektování zásadního
práva, jehož uplatňování je jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského pokroku v každém režimu, společnosti, systému či prostředí.«
Zdůrazňujeme také, že i v sousedních socialistických státech jako NDR, Polsku i
Maďarsku většina požadavků obsažená v našich návrzích je již splněna, a jak jsme informováni z našich sdělovacích prostředků, tak i v SSSR byla utvořena rada pro náboženské záležitosti a její předseda profesor Leonid Kolesnikov prohlásil, že zajeden
z prvořadých úkolů pokládá rada obeznámit se s požadavky a přáními věřících a poskytování pomoci při řešení vznikajících problémů. Současně uvádí, že neřešených problémů se nahromadilo mnoho, a proto je třeba všechny požadavky věřících posoudit a
je řešit. Proč by se tedy mělo u nás stále otálet, proč bychom měli být poslední při
řešení těchto problémů?
(*) Vychází bez vědomí autora.
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Obracíme se na vás s tímto dopisem právě v této době, protože 15.-17. prosince
jednala delegace ČSSR a Vatikánu o otázkách katolické církve v ČSSR v Římě bez
konkrétních výsledků s tím, že rozhovory mají pokračovat ve druhé polovině ledna v
Praze. Věříme, že při tomto jednání vezmete v úvahu i naše návrhy uvedené v této petici.
Obracíme se na vás také v době, kdy je všeobecně veřejně uznávána nutnost demokratizace celé společnosti a zachování míru na světě. Proto s upřímnou nadějí očekáváme vyřešení našich problémů, protože nemůže být mír, pokud nebude nábožonská
svoboda. Z toho důvodu se jako věřící občané nejen zúčastníme podpisové akce, ale
především se také budeme modlit za svobodu pro církev, za právo, pravdu a spravedlnost u nás, za mír na celém světě.
Lutopecny, 20. prosince 1987
Příloha: 1. Šestistránková petice s 31 body návrhů .
2. Dvoustránková výzva věřícím
Výzva věřícím
Bratři a sestry! »Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení«
(Lk 22, 28). »A to všechno proto, že víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina,
kdy je třeba probrat se ze spánku ... Noc pokročila a den se přiblížil...«[Řím 13,11-12).
Těmito aktuálními slovy Písma svatého začíná společný pastýřský list biskupů n
administrátorů českých a moravských diecézí na první neděli adventní v tomto roce,
kterým se také zahajuje velké dílo duchovní obnovy rozvržené do deseti let.
K tomuto dílu duchovní obnovy, které je zaměřené nejen do vlastních řad církve,
ale na celý náš národ, se jisté všichni věřící aktivně připojí a je plně podpoří. K tomu
by však také bylo třeba zajistit svobodný rozvoj církve.
Je všeobecně známá a představiteli církve i státu všeobecně uznávaná skutečnost,
ze ve vztahu mezi církví a státem je řada dosud nevyřešených problémů, které vznikly
v období po roce 1948 a které v prvním období naší samostatnosti po roce 1918 buď vůbec neexistovaly nebo, pokud se nějaké vyskytly, tak byly k oboustranné spokojenosti
vždy vyřešeny.
Již v minulých letech se pokoušel jak Otec kardinál Tomášek, tak i řada laiků ve
svých dopisech, různých podnětech a peticích adresovaných příslušným orgánům o
sjednání nápravy, ovšem vždy bezvýsledně.
Protože Otci kardinálovi Tomáškovi bylo kdysi řečeno, že je »generál bez vojska«,
že snad všichni ostatní věřící občané včetně duchovních jsou se současným stavem v
náboženské oblasti u nás spokojeni, že jim vyhovuje, rozhodli jsme se provést důkladný rozbor všech dosud neřešených nebo dosud nevyřešených problémů v náboženské
oblasti mezi církví a státem a výsledek zveřejnit v návrzích, které by vedly k nápravě
dosavadních nedostatků.
Tak to činíme v petici s názvem Podněty katolíků k řešeni situace věřících občanů
ČSR, která navazuje na dopis Otce kardinála Tomáška ze dne 30. dubna 1986 a má 31
návrhů v uvedené oblasti. Nejsou to maximalistické požadavky, ale nutné předpoklady
pro svobodný rozvoj církve.
Proč uvedená petice právě v této formě a ne v jiné, proč právě takového obsahu a rozsahu a proč ne jinak? Proč právě nyní zahajujeme její podpisování?
1. Proč tato petice neobsahuje žádnou kritiku o zodpovědnosti státních orgánů za
současný stav?
Ze zkušenosti minulých let s organizováním podobných podpisových akcí vyplývá,
že nutno vyloučit jakoukoli kritiku státních orgánů v souvislosti se současným, pro
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věřící občany velmi nepříznivým stavem v teto oblasti, protože organizátoři a všichni
aktivní spolupracovníci při podpisové akci (nikoli podpisující občan) by mohli být obviněni z trestného činu pobuřování podle § 100 tr. zák., protože mj. i kritika »přehnaná«, »jednostranná« nebo »při níž se použije přirovnání« ... může být pokládána za pobuřování.
Proto se v této petici kritika státních orgánů nevyskytuje a proto se její obsah
soustřeďuje na poměrně přesně vymezené návrhy k zlepšení současného stavu v náboženské oblasti, pro jejichž přijetí a uskutečnění se dovoláváme dodržování základních zásad marxismu-leninismu, mezinárodně uznávaného a ratifikovaného paktu o občanských a politických právech a encykliky papeže Jana Pavla II. Vykupitel člověka.
2. Proč tato petice obsahuje právě 31 návrhů, proč právě tyto návrhy a proč ne jiné?
Aby bylo jasno. I při úplném souhlasu s uvedenými návrhy by bylo možné je formulovat také poněkud jinak ajejich počet by stejné tak mohl být dvacet nebo čtyřicet,
podle toho, jestli by se některé návrhy sdružily nebo naopak jestli be se rozvedly. A co
se týká taktiky, pak možno uvést, že naší taktikou je zcela úplná otevřenost, přímost, a
to ve všem a vůči všem, omezená jen nutností vyhnout se obvinění z trestného činu.
Proto je tam také např. uveden návrh č. 21, v němž žádáme vrácení zabraných církevních budov. Především budov na poutních místech, exercičních domů, budov bohosloveckých fakult, zabraných řeholních budov s příslušenstvím atp., potřebných k
činnosti církve, aby např. při povolení řádů tito nebyli nuceni pro současný nebo budoucí stav svých členů si znovu budovat kláštery, když z vlastních prostředků si je již
vybudovali. Zase aby bylo jasnot Nežádáme vráceni statků, polnosti a podobných nemovitostí, ale rozhodně se nemíníme vzdát a handrkovat se o užívání nemovitostí k činnosti
církve potřebných.
Stejně tak je to s návrhem č. 19, ve kterém žádáme zamezení rušení zahraničního
rozhlasu s náboženským pořadem. Je skutečností, že pokud nebudeme mít možnost
vlastního přístupu do rozhlasu a televize, tak dotud budou naši věřící odkázáni na media ze zahraničí. Tak jakýpak ohled, abychom snad »nedráždili«.
Domnívám se však, že oprávněně není v petici uvedeno, aby byl např. článek 37,
odstavec 2 Ústavy doplněn tak, aby legalizoval právo na náhradní vojenskou službu u
branců, kterým svědomí brání ve službě v ozbrojených složkách, přestože bych s uvedeným řešením nejen já, ale i většina věřících souhlasila. Tento návrh není uveden,
protože se přímo netýká vztahů mezi církví a státem.
Tolik k formě, obsahu a rozsahu petice.
3. Proč právě nyní dozrála doba k vyvinuti maximálního úsilí a k maximální angažovanosti věřících k docíleni zásadního obratu ve vztahu státu k církvi?
a) Aby dílo duchovní obnovy, a to nejen církve, ale i celé naší společnosti, které
bylo vyhlášeno společným pastýřským listem biskupů a ordinářů českých a moravských diecézí, se co nejlépe vydařilo, k tomu je zapotřebí, aby katolické církvi - ale nejen jí - bylo umožněno takové postavení ve společnosti, jaké jí právem náleží ve všech
svobodných demokratických státech, totiž, aby se stala svobodnou, na státní moci nezávislou církví.
b) Ve všech sousedních socialistických státech jako NDR, Polsku i Maďarsku většina požadavků obsažená v našich návrzích je již dávno splněna, a jak jsme informováni
v našich sdělovacích prostředcích, tak i v SSSR byla vytvořena rada pro náboženské
záležitosti a její předseda Leonid Kolesnikov prohlásil, že zajeden z prvořadých úkolů
pokládá rada obeznámeni s požadavky a přáními věřících a poskytováni pomoci při řešeni
vznikajících problémů. Současně uvádí, že neřešených problémů se nahromadilo mnoho, a
proto je třeba všechny požadavky věřících posoudit a je řešit. Takto bylo postupováno již
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dříve v ostatních socialistických státech. Dosud tyto záležitosti nebyly řešeny a vyřešeny jen v Rumunsku, především však v Albánii. Proč by se tedy mělo u nás stále otálet,
proč bychom měli být poslední při řešeni těchto problémů?
c) Současný stav, kdy většina diecézí není obsazena řádnými diecéznimi biskupy a
všechny ostatní problémy uvedené v 31 bodech našich návrhů spolu s různými postihy
duchovních i laiků za aktivní činnost v náboženské oblasti dosáhly takového rozsahu,
že již nelze déle mlčet, protože se zdá, jako by šlo o duchovní genocidu, když v konfrontaci myšlenek a názorů nemůžeme být poraženi.
Bratři a sestry! Všichni víme, že zásadou křesťana je: »Modli se a pracuj!« Všichni
také víme, že na prvním místě je modlitba. Všichni také víme, že pod pojmem pracovat se nemíní jen práce v našem zaměstnání a práce pro naši rodinu, ale i práce pro veřejné blaho, pro společnost, jak nás k této činnosti nabádá Jan XX11I. ve své encyklice
Pacem in terris. Všichni také známe podobenství o hřivnách. Máme také své vlohy, své
zájmy, objekty své angažovanosti. Přesto nastane někdy doba, kdy je třeba soustředit
většinu svého úsilí na nějakou oblast, ve které je naléhavě třeba zasáhnout. A domnívám se, že ta doba nyní nastala! Zanechme tedy vzájemných malicherných sporů a
soustřeďme své sily za uznání svobodné, na státní moci nezávislé církve!
Ano, »vzpřimte se a zdvihněte hlavu!« »... nastala hodina, kdy je třeba probrat se ze
spánku.« Dejte najevo svůj názor! Podepište petici, pokud s ni souhlasíte! A především,
modlete se za svobodu pro církev, za právo, pravdu, spravedlnost u nás!
Lutopecny, 10. prosince 1987

ADALBERTINUM 1988-1997
DESETILETÍ SVATÉHO VOJTĚCHA - CESTA UZDRAVENI
První rámcová informace

Osvoboď nás pravdou a obnov tvář

zemi

»Vy jste sůl zemé. Jestliže však sůl pozbude
chuti, čím bude osolena?« (Ml 5, 13)
Českému národu nadchází v samém závěru dvacátého století úkol připravit sc k
oslavě milénia mučednické smrti svatého Vojtěcha (23. dubna 1997).
Svatý Vojtěch, první Čech na pražském biskupském stolci, je mužem evropského
významu. Stojí u základů křesťanské kultury celé střední Evropy a patří k symbolům
její jednoty.
Vojtěch vyšel z Čech, nazývaných srdcem Evropy, ve svém národě však zůstal v
mnohém nepochopen a odmítnut. V této roztržce mezi národem a pastýřem můžeme
rozeznat tragické předznamenání mnohých rozkolů, tíživých napětí a bolestných selhání, objevujících se v dalších staletích naší historie.
Rovněž výzva, na úsvitu našich dějin radikálně vyjádřená a ztělesněná právě Vojtěchem, výzva k mravní poctivosti a duchovní opravdovosti, k obrácení srdcí i myslí, nápravě celého životního způsobu a obnově celé společnosti v duchu nároků Kristova
evangelia, se v českých dějinách opakovaně vynořuje. V různých podobách a v různých
dějinných souvislostech přichází tato výzva, aby překonala a ukončila období úpadku,
duchovní otupělosti, lhostejnosti a malomyslnosti a nastolila požadavek života v pravdě.
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Na prahu třetího tisíciletí křesťanských dějin si stále více lidí uvědomuje, že obhájení života proti všemu dnešnímu ohrožení vyžaduje zásadní změny v hodnotové
orientaci současné civilizace a v celém životním stylu. Takové změny, zejména v nepoměru mezi technicko-materiálními a duchovně-mravními aspekty společenského
vývoje, nemohou nastat žádným zásahem institucí ani prostřednictvím jekéhokoli
vnějšího působení. Mohou vzejít jen jako plod duchovního a mravního hnutí, inspirujícího lidi ke změně smýšlení, řeči i jednání, k novému způsobu života.
Nasíoucháme-li těmto i jiným znamením doby, jejím úzkostem a nadějím, chceme
přijmout přicházející desetiletí jako čas příhodný k zásadním vnitřním proměnám života, k pokání a důslednému činění dobra. Chápeme desetiletou přípravu na Vojtěšské
Jubileum jako cestu celkového ozdravění společenského života ve smyslu výzvy vyjádřené
tímto světcem.
Tato příprava by měla celému národu nabídnout jakési dlouhodobé »exercicie
před vstupem do třetího tisíciletí křesťanských dějin«, zaměřené k poznání a nápravě
starých vin a zhojení jizev minulosti, k pokání a smíření, ale také k rozpoznání hodnot,
na které můžeme s hrdostí navázat a které mohou pozdvihnout naše národní sebevědomí. M^jí vést ke kořenům našich duchovních tradic, ale zejména k možnosti hluboce
pochopit a poctivě přijmout nároky přítomné chvíle a načerpat sílu pro budoucí cestu.
Každý z následujících roků (počínaje adventem 1987) chceme postavit pod ochranu některého z českých světců. Každý rok zasvětíme jedné oblasti života společnosti a
církve a budeme usilovat o to, přispět sjednocením modliteb, úvah, studia a především
konkrétních skutků k nápravě, uzdravení a prohloubení v této oblasti.
Tato iniciativa se obrací k celku společnosti, nejen k církvím a věřícím, vybízí k
účasti všechny lidi dobré vůle.
Přichází z křesťanského prostředí a opírá se o celostní přístup k člověku a skutečnosti, budovaný na základních hodnotách křesťanské víry, která patří k neodmyslitelným pramenům evropské, a tudíž i naší kultury. Křesťanství svým důrazem na nezanedbatelnost duchovní a mravní dimenze skutečnosti pomáhá chránit lidský život
před zpovrchněním, banalizací a mrzačením všeho druhu a je důležitým pilířem a
obráncem i přirozených hodnot. Je inspirující silou i pro lidi, kteří se církevním společenstvím vzdálili nebo k nim nikdy nenalezli cestu.
Křesťanské církve a věřící lidé vůbec však mají v tomto díle mít nezastupitelnou
úlohu. Kristus poslal a zavázal své učedníky pokračovat ve svém spásném díle, zvěstovat evangelium a »uzdravovat každou nemoc v lidu«. Církve, odpovědné tomuto nároku Kristovu, mují nejen kázáním a bohoslužbou, ale také svou širší výchovnou, kulturní a sociálně charitativní činností svědčit o životodárnosti evangelia a přispívat k
uzdravení zejména mravních a duchovních chorob celého organismu společnosti.
Očistné zkoušky uplynulých desetiletí, které způsobily, že církev má dnes u nás
větší morální autoritu než kdykoliv předtím v českých dějinách - je to plod velkého
utrpení, který nesmíme promarnit! - měly nás křesťany zjevně naučit nespoléhat na jinou moc než na moc Kristovu. Proto se církve nemají úzkostlivě starat samy o sebe a o
své přežití, vyčerpávat se obstaráváním druhotných hodnot, propadat malomyslnosti
při pohledu na neutěšený stav svých vnějších struktur nebo spoléhat na změny společenských podmínek. Vše potřebné nám bude přidáno, uvědomíme-li si tváří v tvář
duchovnímu hladu a jiným potřebám národa, že tu nejsme pro sebe samotné, nýbrž
opravdu pro všechny, a že i nás dnes Kristus vyzývá: »Dejte vy jim jíst« (Mt 14, 16).
Aby však křesťané mohli dostát svému poslání v díle ozdravění společnosti, musí
nejprve poctivě zkoumat sebe a konat pokání. Toto dílo obnovy předpokládá a zahrnuje uzdraveni a obnovu křesťanských společenství z ducha Kristova.
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Je třeba nevyhýbat se tíživým dluhům minulosti (jako je případ Husův), je třeba v
duchu pokání a s odvahou k pravdě projasnit, smířit a uzdravit mnohá napětí mezi
jednotlivými křesťanskými společenstvími i mezi náboženskými a nacionálními tradicemi.
Pokud se týče náboženství a jednotlivých církví, může Vojtěšské desetiletí inspirovat dlouhodobější koncepce a globální pastorační záměry, může pomoci překonat roztříštěnost a izolovanost jednotlivých obcí a směrů, stereotypy zastaralých přístupů i
nebezpečí krátkodechého experimentování. Chce jednotlivcům i malým společenstvím nabízet myšlenky a podněty s veškerým respektem k jejich vlastním tradicím, spiritualitě, zkušenostem, způsobům práce a zvláštním charismatům. Chce vést k
oživení a zralosti, nikoli k uniformitě a omezování; nejde o organizaci, nýbrž o cestu.
Je třeba, aby toto dílo přinášelo dobré ovoce; mnoho z jeho plodů se však může
ukázat až po dlouhé době a některé, snad nejvzácnější, budou patrně viditelné jen samému Bohu, který zpytuje tajemství srdcí. Základním rozměrem tohoto díla zůstane
jeho duchovní hloubka a opravdovost.

Zaměřeni a obsahová náplň jednotlivých

let

Zasvěceni roku. Každý rok nese jméno jednoho z českých světců, respektive zemských patronů, který má určitý vztah k zaměření roku. Idea roku tak nezůstává pouhým
abstraktem, nýbrž je určitým způsobem personifikována, každý rok »má svou tvář«. I)
jména světce je v titulu roku připojen rozšiřující dodatek (např. Ludmila a všichni křesťanští učitelé a vychovatelé), který zasazuje světce do určitého kontextu, a tím světce
zřejměji spojuje se základním zaměřením roku. Tento kontext dává zasvěcení roku
rovněž ekumenický charakter. Je možné v něm vidět i náznak určitého »stavovského«
zaměření roku (rok Anežčin je věnován zdravotnickým pracovníkům, Ztlislavin manželům apod.). Pokud je světec spojen s určitou řádovou spiritualitou, bude se v průběhu roku věnovat pozornost i této duchovní tradici. (Je zpracována nová kniha životopisů českých světců.)
Hlavni myšlenka roku vyjadřuje základní zaměření celého roku. Tématu jsou volena tak, aby pokrývala hlavní oblasti, vyžadující duchovní a mravní uzdravení, Jde prakticky o základní dimenze života celého národního i církevního společenství. Tato témata vycházejí z pozitivní interpretace jednotlivých přikázání Desatera a základních
výzev evangelia, jejichž pořadí se řídí ohledy logické návaznosti i zřeteli praktickými
(rok Anežčin je rokem svatořečení, rok svaté Ludmily a všech křesťanských učitelů a
vychovatelů rokem mezinárodních oslav 400. výročí narození J. A. Komenského, rok
Jana Nepomuckého rokem 600. výročí jeho smrti). Hlavní myšlenka rokuje rozvedena
do tří bodů, z nichž vždy alespoň jeden je formulován tak, aby oslovoval i širší veřejnost a nejen věřící prostředí.
V nárysu je zpracován podrobnější projekt Vojtěšského desetiletí, který obsahuje
pro každý rok též širší okruh témat, vycházejících z těchto bodů. Tato témata jsou určena pro inspiraci diskusních, modlitebních a přednáškových setkání v malých společenstvích (rodinných, farních, sborových, přátelských, řeholních, studijních apod.),
jako předmět úvah jednotlivců i pro výměnu názorů a praktických zkušeností. Mohou
být použita při promluvách v kostelích a sborech, při bohoslužbách slova, biblických
hodinách, duchovních cvičeních apod.
Ve zmíněném projektu jsou v návaznosti na hlavní myšlenky roku navržena též zaměření konkrétních skutků lásky a služby, pomoci druhým, pokání a nápravy vlastního životního stylu (např. v roce blahoslavené Anežky péče o nemocné a strádající).
Bude připojena i mapka míst doporučených k soukromým a skupinovým poutím.
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Kalendárium

Vojtěšského

desetiletí

1988 - rok blahoslavené Anežky a všech, kdo se zasvětili službě nemocným a
trpícím. Služba životu
- odpovědnost za lidské vztahy, životní prostředí a mír;
- zdravý rozvoj života jedince i společnosti;
- křesťanská alternativa komplexní péče o nemocné a strádající.
1989 - rok svatých Klementa Maria Hoßauera a Jana Nepomuka Neumanna a všech
obránců duchovní dimenze života. Víra v moderním světě
- hodnoty moderního člověka ve světle křesťanské víry;
- obrácení - osvobození z pout falešných bohů;
- vyvážení technické civilizace důrazem na mravní a duchovní sféru života.
1990 - rok svatého Norberta a blahoslaveného Jana Sarkandra a všech svatých kněží. Posvěcování života
- harmonický životní styl;
- bohoslužba a svátosti v životě křesťana;
- kněžská služba.
1991 - rok blahoslavené Zdislavy a všech křesťanských manželů. Rodinný život
- duch a styl rodinného života;
- péče o děti;
- výchova k manželství a rodičovství, sexuální etika.
1992 - rok svaté Ludmily a všech křesťanských učitelů a vychovatelů. Výchova a
vzdělání
- výchova a vzdělání jako všestranná péče o vytváření osobnosti;
- moudrost jako sepětí tradice a nového života;
- rozhovor generací a úcta ke stáří.
1993 - rok svatého Jana Nepomuckého a všech mučedníků za víru a přesvědčení.
Pravda a spravedlnost
- pravdivost svědectví v řeči i v celém životě;
- spravedlnost v životě jedince i společnosti;
- úcta k svědomí a přesvědčení a obrana proti bezpráví.
1994 - rok svatého Václava a všech dobrých hospodářů naší země. Práce a společenská odpovědnost
- odpovědnost za veřejné dění, za národ a vlast;
- etika práce, odpovědnost za kvalitu práce a vztahy na pracovišti;
- správný vztah k materiálním hodnotám a jejich užívání.
1995 - rok svatého Prokopa a všech svatých řeholníků. Duchovni a tělesná kultura
osobnosti
- celostní pohled na člověka - vyváženost duchovní a tělesné kultury;
- kázeň a řád jako předpoklad integrálního rozvoje osobnosti;
- umění, věda a kulturnost života.
1996 - rok svatých Cyrila a Metoda a všech hlasatelů evangelia. Evangelizace a modlitba
- srozumitelné a věrohodné zvěstování evangelia;
- prohloubení života modlitby;
- poznání Boha srdcem i myslí.
1997 - rok svatého Vojtěcha a všech svatých pastýřů Božího lidu. Kristus - Pán dějin
a Otec budoucího věku
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- svědectví a služba - vztah církve k národu;
- smíření a sjednocení;
- civilizace lásky - před vstupem do třetího tisíciletí křesťanských dějin.

SVATOPLUK KARÁSEK

(Zürich)

K PŘÍPADU

MICHAELA

KELLERA

Obránci lidských práv v ČSSR volají o pomoc v jednom konkrétním případě. Jde o
občana N D R vězněného a mučeného v ČSSR. Tento případ má v dnešní politické situaci v ČSSR klíčový význam. Naší pomocí by se konečně dal odhalit sám kořen všeho
zla v československé politice od roku 1948 dodnes, totiž nezákonné metody pracovníků Státní bezpečnosti a justice.
Ryzí člověk, evangelický farář a vědecký teolog v oboru Starého zákona, účastník
Charty 77, Jan Dus byl za to, že podal trestní oznámení na nezákonné metody Státní
bezpečnosti v ČSSR v květnu roku 1986 vzat do vazby. V době svého věznění se na své
cele sešel s občanem N D R Michaelem Kellerem, který se též stal obětí nezákonného
postupu československé státní bezpečnosti. Farář Jan Dus podal v případu Michaela
Kellera okamžitě z vazby 5 trestních oznámení na vyšetřovatele Státní bezpečnosti u
neznámého pachatele. Přesto byl Jan Dus po roce, 9. června 1987 k naší veliké radosti
z vazby propuštěn na svobodu. Prosí nás nyní naléhavě o pomoc v případu Michaela
Kellera.
Michael Keller, narozen 11. června 1963 v obci Walldorf, okres Meiningen, NDR,
konfirmován v roce 1978 farářem Schulzem, byl dne 5. května 1986 odpoledne ve
vyšetřovací vazbě v Praze-Ruzyni mučen kapitánem SNB Jaroslavem Mudrou a kapitánem Jaroslavem Hurtem za přítomnosti tlumočníka JUDr. Jaroslava Novodvorského, bytem Sedlčany 504. Jan Dus ve svém trestním oznámení udává toto:
Kapitán J. Hurt přinesl kufřík s mučícím nářadím, kapitán Mudra připoutal pana
Kellera ke stoličce. Kapitán Mudra sevřel panu Kellerovi 3 prsty levé ruky oválným
prstenem z kufříku, a když se mu odpověď pana Kellera nelíbila, zvětšil pootočením
křídlové matice tlak na prsty. Oba kapitáni bili pana Kellera do tváře a do týla. Při jedné ráně pan Keller stoličku překlopil a jeho hlava se octla tak blízko kufříku, že přečetl
číslo, na které byl nastaven zámek: 510. Překladatel JUDr. J. Novodvorský nemohl násilí přihlížet a díval se stranou, když měl pomoci při odnímání pout, chvěly se mu ruce. Pan Michael Keller doufal, že překladatel mučení později dosvědčí. Překladatel
JUDr. J. Novodvorský tak ze strachu neučinil.
První písemnou stížnost na své trýznitele napsal pan Keller ještě 5. května 1986
večer a odeslal ji bez odkladu. Později podal druhou stížnost do rukou kapitána Knoblocha. Dne 27. a 28. ledna 1987 podal z vazby evangelický farář Jan Dus krajskému
prokurátorovi trestní oznámení na kapitány Jaroslava Mudru a Jaroslava Hurta.

Proč by! Michael Keller mučen?
Michael Keller se snažil utéci z NDR do NSR. Po dvou nezdařených pokusech v
N D R (po prvé v 17 letech odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům, týden po propuštění druhý
pokus, 2 roky a 6 měsíců) měl nyní v úmyslu utéci přes ČSSR, Maďarsko a Rakousko.
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U moravsko-slovenských hranic byl zadržen. Na svém útěku se dopustil na československém území několika menších trestních činů (odcizení aut ke své dopravě na útěku
a vloupání).
Kapitáni Mudra a Hurt vykonstruovali podvodné proti Michaelu Kellerovi obvinění ze špionáže. Mučením měl pan Keller doznat, že měl předat západní rozvědce
údaje o vojenském letišti. Michael Keller ani pod nátlakem nevyhověl svým vyšetřovatelům. Tlumočník přeložil Michaelu Kellerovi protokol psaný v české řeči do němčiny. Německý říkal, co pan Keller skutečně vypověděl, ale v protokolu psaném česky
bylo psáno to, co chtěli slyšet vyšetřovatelé. Michael Keller byl tlumočníkem oklamán. Dále někdo z konspiračního týmu Státní bezpečnosti podvodně překreslil náčrtek,
který byl u Michaela Kellera nalezen. K běžnému náčrtku, v kterém Michael Keller
nakreslil dům, ve kterém bydlil, byly přikresleny dva radary tak, aby náčrtek připomínal dům v blízkém okolí letiště poblíž Prahy. Na žádost kapitána J. Mudry napsal pan
Keller vlastní rukou svůj životopis v němčině. V obžalobě krajského prokurátora je
však řeč o písemném doznání Michaela Kellera špionážních akcí proti ČSSR. Michael
Keller žádné takové doznání nenapsal, jde o další podvod pracovníků Státní bezpečnosti. Místo zadržení bylo pracovníky Státní bezpečnosti podvodně zaměněno, bylo přeneseno z moravsko-slovenských hranic k vesničce Hvězda poblíž Prahy, kde se nachází ono vojenské letiště. V tomto místě Michael Keller nikdy nebyl. K falešnému
dosvědčení místa byli zmanipulováni dva falešní svědci: vojíni čsl. armády Martin Jakš
a Miloslav Svoboda, VÚ 7354.
Těmito a jinými podvody vyrobili pracovníci Státní bezpečnosti podklady k obžalobě Michaela Kellera pro špionáž. Krajský soud v Praze odsoudil dne 4. února 1987
Michaela Kellera k 11 letům vězení. Michael Keller se odvolal k Nejvyššímu soudu. 4.
června 1987 zrušil Nejvyšší soud rozsudek a vrátil věc krajskému soudu. Začátkem září
byl Michael Keller odsouzen krajským soudem v Praze k 6 letům vězení za přípravu
špionáže.
Vyzýváme všechny přátele spravedlnosti, pište laskavě Michaelovi Kellerovi a československým státním orgánům v jeho věci. Pomůžete Michaelu Kellerovi, Janu Dusovi a všem, kteří od roku 1948 bojují proti zneužívání pravomoci československé
Státní bezpečnosti a justice, Je totiž více než pravděpodobné, že Michael Keller není
jediným, kdo byl v ČSSR na základě podvodných metod Státní bezpečnosti odsouzen
pro špionáž proti ČSSR k vysokému trestu. Na požádání Vám můžeme poslat podklady (Svatopluk Karásek, ref. Pfarrer, Segantinistr. 154, CH - 8049 Zürich), tj. všech 5
podání Jana Duse v případě Michaela Kellera.
Adresy: Michael Keller, 11. června 1963, PU 44, PS 3/101, 140 04 Praha 4; Ministerstvo spravedlnosti ČSR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2; Evangelische Kirchgemeinde, 6103 Walldorf, DDR.
Věřím, že po úspěchu akce ve prospěch faráře Jana Dusa se nám podaří pomoci i
Michaelu Kellerovi.
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Zprávy a recense

N O V Í MLUVČÍ CHARTY 77

Dokument Charty 77 č. 1/S8

D n e 2. ledna 1988 nastoupili n a mfsta dosavadních mluvčích Charty 77, Jana
Litomiského, Libuše Šilhánové a Jana Vohryzka, n o v í mluvčí: Stanislav Devátý,
Miloš Hájek a B o h u m í r Janát.
Jan Litomiský
Stanislav D e v á t ý
mluvčí Charty 77

Libuše Šilhánová
Miloš Hájek
m l u v č í Charty 77

Josef Vohryzek
Bohumír Janát
m l u v č í Charty 77

Revoluční 1285/312
760 01 Gottwaldov

Náprstkova 10
110 00 Praha 1

Bílkova 10
110 00 Praha 1

Životopisy nových mluvčích
STANISLAV DEVATÝ se narodil 8. června 1 9 5 2 v G o t t w a l d o v e . Jeho o t e c byl
v y c h o v a t e l e m , učitelem a později ředitelem u č ň o v s k é Školy. Matka byla úřednicí, n y n í je v d ů c h o d u .
P o základní devítiletce se v r o c e 1970 vyučil elektrikářem, pak studoval na
elektrotechnické průmyslovce, kde v roce 1973 maturoval. Krátce pracoval jolco
mechanik v z á v o d ě Rudý říjen v Otrokovicích. Odtud asi po roce o d c h á z í pro
n e v y u ž i t í kvalifikace a nastupuje jako mistr měřič u M o n t á ž n í h o podniku spojů
Praha, závod G o t t w a l d o v . V roce 1 9 7 9 po n e s h o d á c h s v e d e n í m je mu doporuč e n o ze z á v o d u odejít. Hlavním d ů v o d e m jsou jeho protesty proti nesprávné
m z d o v é politice. P o t o m je asi dva měsíce b e z zaměstnání, nikde ho n e c h t ě j í zaměstnat. Pak nastupuje jako dělník do podniku A E R O N Brno, závod A V O N
G o t t w a l d o v . P o snaze zlepšit organizaci práce a po kritice v e d e n í závodu dostává v r o c e 1 9 8 4 výpověď, j e n u c e n pracovat brigádně jako prodavač v kiosku u
Restaurací a jídelen G o t t w a l d o v . Asi po třech měsících je přijat do J Z D agrok o m b i n á t Slušovice, kde pracuje d o d n e s jako technik při o ž i v o v á n í m o d u l ů pro
počítače TNS.
V roce 1 9 7 4 se oženil a v roce 1975 se narodila dcera Kateřina, která však v
r o c e 1980 o p o u š t í se s v o u matkou republiku a n y n í žije v U S A . O d roku 1 9 8 2 je
rozveden.
V listopadu 1977 podepisuje Chartu 77, j e h o podpis je však zveřejněn p o z d ě ji. V roce 1 9 8 6 se stává č l e n e m V O N S . Politicky se n e h l á s í k ž á d n é m u směru, pokládá se za křesťana.
MILOŠ HÁJEK se narodil 12. května 1921 v D ě t e n i c í c h na okrese Jičín v rodin ě cukrovarského úředníka. Š k o l n í věk prožil v Ú ž í c í c h , gymnázium absolvoval
v Kralupech nad Vltavou. Od roku 1939 žil v Praze, za války byl učitelem
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učňovské školy. Zkušenosti s velkou hospodářskou krizí a fašismem ho přivedly
ke komunistickému přesvědčení. V roce 1941 vstoupil do KSČ a vyvíjel ilegální
činnost (od roku 1943 ve skupině Předvoj) až do 21. srpna 1944, kdy byl zatčen
gestapem. Dne 21. března 1945 ho pražský sondergericht odsoudil k smrti, 5.
května 1945 byl povstáním vysvobozen z pankrácké sekerárny. Po osvobození
se vrátil na učňovskou školu, v roce 1947 nastoupil do stranického aparátu. Věnoval se studiu dějin dělnického hnutí, později se stal vedoucím katedry dějin
mezinárodního dělnického hnutí na Vysoké stranické škole, byl jmenován docentem a dosáhl hodnosti kandidáta historických věd. Po konfliktu s tehdejším
vedením strany byl v roce 1964 odvolán ze školy a pracoval v Historickém ústavu Československé akademie věd. V roce 1968 byl na žádost zaměstnanců jmenován ředitelem Ústavu dějin socialismu. Aktivně se podílel na obrodném procesu, též na přípravách XIV. mimořádného sjezdu KSČ, jehož byl zvoleným
delegátem.
V roce 1970 byl ústav zrušen. Miloš Hájek byl propuštěn a vyloučen ze strany. S postupným zlepšováním zdravotního stavu se vracel k historickému bádání. Byl mezi prvními signatáři Charty 77 a podílel se na samizdatových
sbornících zvaných Historické
studie.
Knižní publikace: Od Mnichova k 15. březnu, Praha 1959; Jednotná
fronta,
Praha 1969 (později vyšla i rozšířená vydání v italštině a ve španělštině); Vznik
(spolu s Hanou Mejdrovou), Praha 1976 (samizdat).
Třetí internacionály
BOHUMÍR JANAT se narodil 7. listopadu 1949 v Táboře. Po maturitě na táborském gymnáziu v roce 1968 studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy
obory filozofie a psychologie, jež absolvoval s vyznamenáním v roce 1973. V průběhu studia na fakultě prodělal pro další vývoj určující zkušenost normalizačního procesu. Tehdy mnoho vysokoškolských učitelů, mezi nimiž byli i přední českoslovenští filozofové, bylo donuceno odejít z kateder a na jejich místa nastoupili lidé, jejichž hlavní profesionální způsobilostí byla ochota provést hanebnou
redukci filozofie na ideologickou službu politiky. Po ukončení studia pracoval
jako stavební dělník a noční hlídač. V roce 1975 nastoupil na místo vědeckého
aspiranta v Psychologickém ústavu ČSAV, odkud byl v březnu 1977 vyloučen
krátce poté, co se bezprostředně po smrti profesora Jana Patočky rozhodl podepsat Chartu 77. Následujících jedenáct let pracoval jako vrátný, skladový
dělník, uklízeč a topič a dle možností usiloval o to, aby neztratil základní kontakt se svým oborem. Postupně dospěl k přesvědčení, že filozofie opravdu živá,
pro svou dobu přínosná a pro budoucnost perspektivní, filozofie, která nemůže
být zneužitelná stejně (či nebezpečněji) jako ostatní výtvory lidského ducha,
musí mít svůj základ v zásadách individuálního svědomí a v principech křesťanské víry.
Bohumír Janát přeložil do češtiny dvě knihy současného amerického myslitele J. S. Dunnea a v roce 1980 mu v edici Kvart pod názvem Cesta
otevřeného
osudu vyšla knížka esejů; je také autorem několika studií, v nichž se zamýšlí
nad otázkou naděje v současných horizontech filozofie člověka, národa a dějin.
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R A D K O KEJZLAR

(Mnichov)

H O M M A G E Á PAVEL FRAENKL

V e v z p o m í n c e na s v é h o z e m ř e l é h o starého kamaráda označil Viktor Fischl
Fraenkla (Národní politika
č. 1, 198,6) za kdysi známého, dnes u ž však zapom e n u t é h o č e s k é h o literárního kritika a historika. Z a p o m e n u t í je však osudem
většiny exulantů, zvláště pak, když d o m á c í kulturní politika není normální, když
c h o ř í a umlčuje i ty, kdo tvoří a žijí doma. Přesto si však myslím, že b y c h o m
mohli Fischlova slova trochu poopravit. Tak úplně jsme na Fraenkla přece jen
nezapomněli. Najdeme jeho j m é n o jak ve Slovníku českých spisovatelů
z roku
1964, tak i ve Slovníku spisovatelů
Dánsko, Finsko ... z roku 1967 (oba Praha)
a máme ho ostatně i v e vydání Slovníku českých spisovatelů
z Toronta, který
vyšel před dvěma lety. A aby bylo z a p o m e n u t í zcela vyloučeno, i v každém naučném slovníku norském. Trochu viny na tomto stavu však nese i sám Fraenkl,
uzavřený samotář, kterému až přehnaná plachost bránila otevřít se bližnímu.
Tragické životní prožitky jako by ho naučily být neustále ve střehu a nevystavovat se na odiv.
Fraenkl byl rodákem z Hradce Králové - *20. května 1904 - kde vystudoval
gymnasium. Studia na filosofické fakultě Karlovy university uzavřel v roce 1927
doktorátem. Habilitoval se pak záhy na Masarykově universitě v Brně a tam také působil mezi léty 1927-39 jako knihovník a soukromý docent. Když se hrozba
o k u p a c e proměnila v tragický fakt, opustil Fraenkl d o m o v , odešel do Norska, a
už na podzim t é h o ž roku promluvil na universitě v O s l o na téma »Henrik Ibsen
a český d u c h o v n í život«. Jím jakoby programově naznačil b u d o u c í cesty své badatelské činnosti. B o h u ž e l ani v Norsku svému osudu neunikl. Snad k dalšímu
útěku už neměl síly. Z rozhodnutí Quislingovy vlády byl také Fraenkl, ač katolík, se sedmi sty norských Židů dne 26. listopadu 1 9 4 2 deportován clo Osvětimi. Mezi dvacíti, kteří přežili toto martyrium, se po válce vrátil do své druhé vlasti. Zprvu tu působil jako vědecký pracovník Norské badatelské rady a d o c e n t
na universitě, kde byl posléze v roce 1965 jmenován profesorem Institutu divadelní vědy.
O jeho v ě d e c k é m přínosu bohemistice napíše jednou jistě někdo povolanější. Z m i ň m e proto na t o m t o místě jen jeho větší knižní publikace, jež s v é h o
času vyvolaly velký ohlas mezi č e s k o u v ě d e c k o u veřejností: K vývoji
novodobé
české literární kritiky v Rozpravách Aventina 1930, Masaryk a literatura
v
Kroměříži 1930 a především pak jeho monografii Otohar Březina, Mládí a přerod z roku 1937, která však zůstala bohužel jen u prvního dílu torzem.
V š i m n ě m e si však trochu podrobněji j e h o díla exilového. Mimořádně vzdělaný a vědecky fundovaný komparatista a teatrolog Fraenkl se soustředil ještě za
pobytu v Lillehamru na shromažďování materiálů k pracím, které tak či onak
měly vztah k českému prostředí a jeho bohatým vazbám ke Skandinávii a především k Norsku, zemi jež se stala jeho druhým d o m o v e m a která mu poskytla
vcelku velkoryse n o v o u existenci. Tak chtěl splatit oboustranný dluh: Norům
přiblížit český kulturní život a Čechům ukázat zdroje, z nichž čerpali také z
t o h o t o koutu evropského humanismu a demokratismu. Nebyl to jistě snadný
úkol, který si předsevzal. Pro norského čtenáře musel psát jinak, neustále dbát
na to, aby své úvahy nepřetížil příliš m n o h a podrobnostmi a jmény, jež by vzdělanému Norovi, jakkoliv choval sympatie k Čechům, byly cizí a zněly exoticky.
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Proto se soustředil jen na hlavní d u c h o v n í proudy a životní pocity generací, o
nichž mluvil. Vedle Ibsena se mu jako norský partner nabízel ovšem i jeho velký
současník Björnson, jehož politicko-kulturní vazby k Čechám byly ještě výraznější. Proto snad také nazval svou druhou, zásadní srovnávací studii také jeho
jménem: Björnson a česká literatura
(Björson og tsjekkisk
litteratur,
1953).
Ale nedejme se mást, výzkum tu šíří záběru daleko překračuje rámec daný
básníkovým jménem v titulu. Vlastně je to úplná historie vzájemných vztahů
české kulturní oblastí k Norsku a zčásti k celé Skandinávii od druhé poloviny
19. století až do dvacátých meziválečných let. Aby se mohl t o h o t o úkolu zhostit,
nezbývalo mu než překročit úzce literárně historický rámec projektu a včlenit
literární tvorbu do širokých ideově historických a kulturně sociálních proudů
z k o u m a n é h o období. Fraenklova srovnávací metoda, vycházející z d o m á c í české tradice, se navíc radikálně lišila od představ o komparatistice, jak byla tehdy
ve Skandinávii pěstována a jež v podstatě sledovala jen vnější nápadné shody
motivické, situační, charakterové a tematické. Fraenkl však chápe pod pojmem
»vliv« n ě c o naprosto jiného, on hledá »tvůrčí« osobnost či o b d o b í a dílo či díla
takové síly a průraznosti, jež m o h o u za jistých příznivých okolností a s o u z v u k u
zapůsobit a inspirovat i cizí, v našem případě tedy české kulturní povědomí, hledá ony síly, jež uvolňují a oživují latentní kulturní potřeby d u c h o v n ě spřízněné
společnosti. A takových situací našel v tomto koncertu vzájemnosti víc n e ž dost
a přesvědčivě je doložil. Jinými slovy u v ě d o m ě l é norství Björnsonovo či Ibsenovo uvolňuje tytéž vlastnosti českých tvůrců obdobných duchovních kvalit, jde
mu o školu osobností, A Fraenkl píše tuto práci i ve vlastní věci, ve vlastním zájmu, jí si - tak jako celému národu, na který nikdy nezapomněl - dodává síly k
přežití v těžkých padesátých letech. Vždyť jeho mottem je myšlenka, že ani malé
a ponížené národy se nemusí cítit ve světě, v n ě m ž pravda a krása ještě neztratily
d o m o v s k é právo, poraženými a ztracenými.
První velkou vlnu této česko-norské vzájemnosti vidí Fraenkl u generace
»Májovců «, která podobně jako její paralelní a inspirující generace osmdesátých
let v Norsku chce vykročit za meze domácí, n e b e z p e č n é izolace a obohatit domácí tvorbu o nové evropské d u c h o v n í hodnoty, především o spojení literatury
se životem, tedy o její vymanění ze zajetí přežívajících romantických norem.
Fraenkl však naznačuje, že tento proces má ještě starší kořeny, totiž v Björnsonově selském realismu, který již okrajově zasáhl naši literární tvorbu čtyřicátých a padesátých let, tedy už i díla Karoliny Světlé a Jana Nerudy.
Druhou vlnu norského vlivu pak hledá Fraenkl v devadesátých letech, kdy
Bjbrnsonův požadavek boje za s v o b o d n o u osobnost je synonymní s domácími
cíly realistů kolem Masaryka, s demokratismem, sociální angažovaností, ženskou otázkou, skutečně křesťanskou morálkou, kritickým postojem k dějům doby. Björnson sc stává, jak to Fraenkl vidí, spojencem českých realistů v klání s
evropskou dekadencí literární i morální.
Poslední vlnu Björnsonova inspiračního vlivu nalézá pak Fraenkl právem v
tvorbě českých ruralistů kolem Josefa Knapa a jeho časopisu Sever a východ
(1925-30), v jejich etickém imperativu i ve vazbě mezi člověkem a půdou.
Fraenkl tedy nalézá v tomto m o h u t n é m a na první pohled neviditelném výv o j o v é m proudu přesvědčivě a konsekventně ony klíčové momenty, v nichž ta či
ona osobnost, ten či o n e n trend mohly - kladně, ale i záporně - zapůsobit v
druhém prostředí. Tuto složitost dění demonstruje Fraenkl na jiné vlivné osobnosti z norské oblasti ve studii z předešlého roku Masaryk a Garborg
(Masaryk
og Garborg, 1952), v níž hlavní jeho tezí je naopak n e p o c h o p e n í a mylná inter-
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pretace Garborgova klíčového díla Unavené pokolení
(Tractte maend), která,
ač autorem je myšlena jako specificky norská kritika společnosti, zapůsobila
v Čechách jako inspirační zdroj dekadentního hnutí na přelomu století.
N u c e n okolnostmi a ohledy na své úkoly universitní, věnoval Fraenkl též
značnou pozornost i tématům čistě teatrologickým. Již v roce 1951 vydává nevelkou, sedmdesátistránkovou, ale obsahově bohatou studii Velké ženské
postavy v antické tragédii (De store kvinneskikkelser
i gresk tragedie), nejen o
dramatických postavách jako Antigona, Elektra, Medea či Ifigenie, ale vyjadřující se i k otázkám vzniku antického divadla a jeho kořenech v náboženství a
lidových pověrách.
Náročnější a v ibsenovském bádání průkopnická je jeho velká monografická
a dnes už klasická práce Ibsenova cesta k dramatu (Ibsens vci til drama) z roku 1955, vyplňující důstojně mezeru v ibsenovských studiích z prapočátků jeho
dramatické tvorby kolem roku 1850 v dramatické básni
Catilina.
Zcela osobitá a ojedinělá je i mistrovská Fraenklova monografie Strindbergova dramatická
fantazie v Sonátě příšer (Strindbergs
dramatiske
fantasi i
Spöksonaten)
s podtitulem Průzkum dramaturgického
stylu z roku 1966. V ní
se pokouší, a s úspěchem, odhalit roušku kompozičního tajemství této vrcholné
Strindbergovy hry, když v hloubkovém rozboru textu ukazuje, jak rafinovaně n
jedinečně autor aplikoval muzikální formu sonáty na dramatickou formu, především využitím »němých« a »mluvících« postav, jež tím v dramaticko-snové
stylizaci - jež nemá nic společného s Feudovským či Jungovským snem - na hony vzdálil naturalisticko-realistickému typu dramatických postav.
Výňatek z této studie, její centrální druhou kapitolu, jsem ostatně přeložil s
Fraenklovým svolením do češtiny a otiskl v Časopise pro moderní filologii v roce 1967 (str. 193-204). Nemýlím-li se, bylo to po prvé a naposledy, co se Fraenklovo jméno objevilo po válce v českém tisku.
O šíři jeho zájmů a rozhledu svědčí i jeho srovnávací studie Čechovova
scénická obrazivost
v Třech sestrách (Čechovs sceniske billedfantasi
i Tre söstre,
Edda 1974, str. 235-255) a dlouhá řada příspěvků k problémům norského dramatu, ale i lyriky a nepřehledná řada článků, úvah a recenzí k aktuálním otázkám na kulturním poli v kulturních rubrikách norského denního i periodického
tisku.
Pavel Fraenkl, strážce česko-norské vzájemnosti, poctivý a pilný vědec a nešťastný člověk, zemřel 5. listopadu 1985.

A N T O N I N MĚSŤAN ( F r e i b u r g i. B r . )

K DĚJINÁM ČESKÉHO ANTITRINITARISMU

WACLAW URBAN, Der Antitrinitarismus in den Böhmischen Ländern und in der Slowakei im
16. und 17. Jahrhunden, Bibliotheca dissidentium - scripta et studia N° 2, Édilions Valentin
Koerner, Baden-Baden 1986, 247 str.
Série vychází v Německu, vydavatelkou je však Skupina badatelů náboženského nekonformismu a dějin protestantismu při fakultě protestantské teologie
na univerzitě ve Štrasburku. N e n í divu, že se v sérii objevují díla polských bada-
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telů: P o l s k o bylo v 16. století (a zčásti i v 17. století) převážně nekatolické. Polská šlechta byla z valné většiny kalvínská (částečně antitrinitářská) či českobratrská, městský patriciát - skoro úplně n ě m e c k ý - byl luteránský a b ě l o r u s k é
a ukrajinské obyvatelstvo na v ý c h o d ě bylo pravoslavné. Vedle malé islámské
m e n š i n y žil na ú z e m í Polska z n a č n ý p o č e t židů.
Po 2. s v ě t o v é válce se ve státech ovládaných k o m u n i s t y začaly shledávat a
halasně propagovat ty proudy, které byly v minulosti v opozici proti státní moci;
byli v nich shledáváni předchůdci d ě l n i c k é h o hnutí 19. století a o v š e m i k o m u n i stů 20. století. V Československu se v y z d v i h o v a l o husitství, ve v ý c h o d n í m Něm e c k u militantní anabaptisté a v Polsku antitrinitáři. Ideologizace v ě d e c k ý c h
prací o t ě c h t o hnutích v p o s l e d n í době z n a č n ě polevila, státní m o c p o s t u p n ě
utrácí zájem na beztak problematické propagaci »předchůdců r e v o l u č n í h o proletariátu« a čím dál tím střízlivější badatelé m o h o u stále objektivněji představovat výsledky svých v ý z k u m ů .
Ještě v d o b ě stalinismu se začali odborníci v tzv. lidových demokraciích zajímat o šíření » p o k r o k o v ý c h hnutí« v minulosti d o s o u s e d n í c h zemí. U nás tak
vznikla např. kniha Josefa Macka Husité na Baltu a ve Velkopolsku
(Praha
1952), v Polsku vyšla - z n a č n ě později - kniha W a c l a w a Urbana Studia z dziejów anlylrynilaryzmu
na ziemiach
czeskich i slowackich
w XVI-XVIIJ
wieku
(Krakov 1966). Z a t í m c o Poláci si M a c k o v u knihu přeložili, n e d o š l o k vydání
č e s k é h o překladu Urbanovy z n a č n ě f u n d o v a n ě j š í práce d o češtiny. Problém antitrinitářství v Čechách zůstává u nás ostatně d o d n e s m i m o oblast zájmu širší
v ě d e c k é veřejnosti (1). W. Urban vydal nyní svou důkladně přepracovanou studii německy, a tím na problém upozornil z n a č n ě širší okruh zájemců. Je v zájmu
všech odborníků, zabývajících se dějinami n á b o ž e n s t v í u nás, aby se s t o u t o
prací seznámili. D v a c e t let, která uplynula od v y d á n í U r b a n o v y polsky psané
knihy, přinesla řadu nových poznatků; za většinu z nich v d ě č í m e ostatně píli a
iniciativě s a m o t n é h o autora.
Několikaletá studia v archívech v Č e s k o s l o v e n s k u , ale také v Polsku a
Maďarsku, přivedla autora k přesvědčení (str. 12), že české antitrinitářství se dá
sledovat už od středověku; přitom je zřejmé, že jde o d o m á c í kacířství, tedy nikoli o import; polské a maďarské antitrinitářství 16. století a pozdějších o b d o b í
bylo daleko silnější o významnější, vzniklo však pod vlivem španělských a především italských herezí. Pro nás Čechy vzniká tím zajímavý problém, víme-li, že
se č a s t o traduje tvrzení o poměrné c h u d o b ě č e s k é h o t e o l o g i c k é h o myšlení: neprojevuje se originalita české teologie od středověku právě ve sklonu zpochybnit nejrúznějšf v ě r o u č n é prvky církve? Přitom české s t ř e d o v ě k é antitrinitářství
jde svým racionalismem až na hranici, za níž už začíná deismus. Z a t í m c o u Husovy teologie jde o rozvinutí cizích - W y c l i f f o v ý c h - zásad v kruzích pražských
univerzitních intelektuálů, je jen o málo mladší české antitrinitářství výsledkem
vlastní spekulace v řadách »lidu«, zhusta příslušníků řemeslnických cechů. Z
Urbanovy knihy vyplývá, že destrukce oficiální církevní teologie, započatá v Čechách H u s e m , brzy dostala vlastní dynamiku a vyvíjela se n e k o n t r o l o v a n é dál.
Opustila nejen rámec husitské církve, ale radikalizovala se i v Jednotě bratrské.
Právě její tzv. M e n š í stránka se stala semeništěm racionálně orientovaných kacířství, která byla n a k o n e c potlačena v e d e n í m Jednoty. Mezi nimi byly vedle antitrinitářství i jiné, často bizarní výstřelky.
(1) Viz mou studii Antitrinitáři, sociniáni a unitáři v českých zemích, ve »Studie« 90 (VI/
1983), str. 503-509.
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Z Urbanovy knihy (zvláště z její II. části) vyplývá ještě jiný poznatek. Mínění
o tom, ž e Čechy byly od nepaměti náchylné ke kacířství, kdežto Morava šla jin o u cestou, je zřejmě p o m ě r n ě n o v é h o data. Neboť v 16. a 17. století byla právě
Morava v celé Evropě považována za hnízdo nejrozmanitějších kacířských
u č e n í a o některých moravských městech (např. Kralice) se tvrdilo, že v nich občané patří k deseti i více různým sektám. Na jižní Moravě tehdy existovala mčsta
a vesnice, kde se vedle katolíků, luteránů, kalvínů, Českých bratří, anabaptistů a
židů vyskytovali i antitrinitáři a příslušníci dalších sekt. Poměrná snášenlivost
mezi nimi byla zřejmě daleko spíš výsledkem režimu feudální vrchnosti než
smyslu pro toleranci mezi příslušníky různých náboženství. E k o n o m i c k á prosperita ležela panským rodům dlouhou dobu daleko víc na srdci než prosazení
jednotné církevní příslušnosti, n e b e z p e č n é náboženské sváry však hned v zárodku tvrdě potlačovaly.
W. Urban několikrát dává na srozuměnou, že radikálně racionalistické názory se na jižní Moravě vyskytovaly zejména v německých (novokřtěneckých)
koloniích a zároveň se domnívá, že mezi německými a českými radikály téměř
n e d o c h á z e l o ke stykům. Víme-li však (mj. právě z Urbanovy práce), že k moravským n ě m e c k ý m radikálům zajížděli italští a později také polští a jiní antitrinitáři, je těžké si představit, že by n e d o c h á z e l o k česko-němcckým kontaktům. A
to tím spíš, že se část německých anabaptistů počešťovala: později už je bylo
m o ž n é rozpoznat jen podle o z n a č e n í »toufar« (Täufer). Jednota bratrská měla
na Moravě české i n ě m e c k é sbory (Komenský byl duchovním německého
sboru
Jednoty ve Fulneku). Zřejmě neexistovaly české anabaptistické sbory organizačně spojené s n ě m e c k o u anabaptistickou církví, to však neznamená, žc nedocházelo ke kontaktům např. mezi neortodoxně, antitrinitářsky smýšlejícími příslušníky Jednoty a anabaptistické církve.
Problematika na Slovensku byla jiná, neboť Slovensko jako součást tehdejších Uher bylo v jiné náboženskopolitické situaci. Jedno je však jisté: na Slovensku stejně jako jinde v Uhrách, ale také v českých zemích, Polsku a jinde sc
antitrinitáři rekrutovali hlavně z řad kalvínů (včetně kalvínsky orientované Jednoty bratrské). Protože na Slovensku se slovenské obyvatelstvo (i německá
menšina) hlásilo ke katolické církvi nebo k luteránům, zůstali antitrinitáři většinou omezeni na maďarské oblasti. Maďaři totiž - pokud nebyli katolíci - patřili
k reformované, kalvínské církvi a z jejího radikálního křídla se odštěpovaly malé skupinky antitrinitářů.
Jen m i m o c h o d e m se Urban zmínil o tom, že v pravoslavných oblastech tehdejšího polského státu (ale i v moskevské říši samotné) se antitrinitářské kacířství vyvinulo směrem k judaismu (tzv. židovstvujuščie).
Zatímco čeští antitrinitáři směřovali téměř k deismu, východoslovanští antitrinitáři se vraceli zpět k
židovství - často ostatně splynuli se židovskými komunitami. Oba směry tak
ukázaly něco, co už v U r b a n o v ě knize nenajdeme: pochybnosti o dogmatu nejsvětější Trojice vedou n a k o n e c buď k deismu (a ateismu) n e b o k popření křesťanství a hledání východiska v židovství. Pro české historiky je podnětná Urbanova práce významné memento, neboť zatím se nenašel žádný český odborník,
který by se důležitým problémem našich národních, především však n á b o ž e n ských dějin zabýval.
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PETR VAŠÍCEK

(Řím)

H R A B A L O V Y REFLEXE

Bohumil Hrabal, uspořádal LADISLAV ŘEZNÍČEK, s fotografiemi Milana Jankoviče, Biblioscandía Oslo-Roma 1987
»Teď teprve vidím, kde byla moje Rajská zahrada, teď teprve jasně zřím, kde
byl můj Eden. Totiž já jsem měl Rajské zahrady i Edeny dva. Jeden v N y m b u r c e
u řeky Labe v pivovaře a městečku, o kterém teprve teď říkám, ž e to je město,
kde se mi zastavil čas, a p o t o m v Libni, periférii, mé p r o d l o u ž e n é m ě s t e č k o
Nymburk, Libeň, kde jsem bydlel čtvrt století, hned vedle říčky Rokytky a Vltavy
na Maninách, kde se zastavil, a když ne zastavil, tak zpomalil a zklidnil můj život, můj svět ...«
Po různých pracích ke kafkovské t é m a t i c e vydal Ladislav Řezníček v posledních letech Česká kultura a Edvard Grieg, Jaroslav Seifert 1901-86,
slovem
a obrazem a anglicky Jan Masaryk, 1886-1986 - Fragments at a Jubilee. N y n í
nám předkládá šestatřicetistránkovou publikaci vybraných, vydaných i dosud
d o m a nevydaných textů B o h u m i l a Hrabala a lze ihned konstatovat, že jde o nanejvýš zdařilou práci » n o r s k é h o n á r o d n í h o umělce« žijícího v Římě.
V Itálii se Hrabal v ů b e c těší stále stoupající popularitě: p o u z e v p o s l e d n í době mu vyšly Postřižiny,
Příliš hlučná samota a Život bez smokingu.
D á se očekávat, že tu získá stejný úspěch jako Milan Kundera, v n ě m ž někteří kritici vidí
jeho klasický protipól. U ž i t e č n o u propagandou jsou též Hrabalovi v ě n o v a n é
články, které byly otištěny např. v »Panorama« či »la Repubblica«.
Řezníčkem vydané texty jsou ideálně d o p l n ě n y mistrovskými fotografiemi
někdejšího pražského strukturaiisty Milana Jankoviče. Na stranách z a d n í obálky je u v e d e n přehled života a díla. V h o d n o ještě připomenout, že Ladislav
Řezníček též připravil výstavu Ibsen v Itálii, jež byla otevřena od 23. listopadu
d o 19. prosince 1987 v římské Státní knihovně.
Z á v ě r e m , jako v S c h u m a n n o v ý c h Kinderszenen,
básník Hrabal říká:
»Vždycky jsem byl tím kulovým filkem, který se p r o c h á z í po slunci s rolničkou v ruce, ta zdánlivě šaškovská čepice m n e provází i dnes« ( P r a ž s k á ironie,
1985).
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