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Studie
KAREL ŘÍHA

(Řím)

ASKEZE V ŽIVOTĚ KŘESŤANA

1. Oprávněnost asketickěho

ideálu

Askeze ve svém původním významu znamená jakékoliv cvičení:
cvičení sportovců, vojáků i lidí snažících se vůbec o rozvoj své osobnosti. Cvičení jsou opakované intenzivní úkony za účelem udržení
nebo zvyšování výkonnosti fyzických orgánů nebo duševních schopností. Praktická cvičení doplňují teoretickou nauku: matematická
cvičení, fyzikální cvičení, cvičení v psaní na stroji, ve hře na klavír atd.
Je však možno cvičit také schopnosti ducha, inteligenci a vůli, rozvahu a mírnost, vnitřní rovnováhu, věrnost a dobrotu?
Luštěním křížovek bystříme svou kombinační schopnost a získáváme nové informace, ne však základní schopnost duchovního vhledu do věci neboli intuice. Vytrvalým plněním daných povinností nabýváme osvobozující zkušenost povznesení nad tíhu těla a setrvačnost psychologických zákonitostí a tím otevíráme volný prostor pro
uplatnění své svobody; ta však se projevuje teprve v následujícím
úkonu rozhodování, které se opírá o předchozí podmínky, ale není
jimi určeno. Zdá se tedy, že v oblasti ducha je možné jen cvičení
nepřímé, týkající se úpravy podmínek duchovní činnosti. Ale i toto
nepřímé cvičení a právě ono je zahrnuto v pojmu askeze. Askeze v
moderním smyslu jako snaha o všestranný rozvoj osobnosti je tedy
systém cvičení tělesných nebo duševních, nakolik respektují podmínky
1

lidského duchovního života n e b o i přímo a záměrně usilují o jejich
optimální úpravu. Jestliže tento systém pronikne a zásadně určuje celou životosprávu, nazýváme takové vedení života
asketismus.
M ů ž e m e dobře sledovat, jak potřeba cvičení j e založena v neroz u m n é přírodě a projevuje se v lidské přirozenosti: Mladá zvířata a
lidské děti předjímají ve svých hrách budoucí životní situace a nacvičují své reakce n a ně. Všimli jste si např., jaké akrobatické výkony
v letu provádějí ptáci na podzim, dříve než jim pud velí vydat se na
dalekou cestu? Proč děti stavějí domky z kamení a z písku nebo si
hrají na vojáky anebo ošetřují panenky? T e n t o přirozený sklon je svobodně přejímán d u c h e m , a ten jej nakonec důsledně uplatňuje jako
prostředek k řešení životních problémů. Duch ovšem nezná biologicky determinující pud- Zato však žije v neklidu a stálém hledání čehosi, co si nedovede představit, pro co nenalézá odpovídající cíl v
tomto světě. Cestu askeze volí člověk, j e n ž tuší radosti ducha anebo
již okusil j e h o lehkost, j e h o svobodu J e h o nezranitelný pokoj a tím se
v něm probudila t o u h a po opětování této zkušenosti.
Asketismus je podstatnou náplní velkých náboženství, n e b o přesněji řečeno duchovních tradic Východu: v Zen-buddhismu, v Yoze je
tento systém propracován důsledně až do detailu; je sám v sobě dokonalý a v sebe uzavřený. J e h o učitelé slibují jistý výsledek, budou-li
pravidla cvičení a životosprávy dodržena. Vytýkají křesťanství, že nemá přesnou metodu, a nazývají je náboženstvím primitivním. Existuje ovšem i křesťanská askeze a křesťanský asketismus, n e však jako v
sebe uzavřený systém. Křesťanství ponechává místo nepředvídatelnému, neodvoditelně novému, co nám přichází jako dar a nezasloužená
milost. Asketismus jako otevřený systém má upravit pouze podmínky
pro přijetí této milosti.
Náboženská askeze není vedena pouze vůlí k stupňování výkonu,
nýbrž i ochotou k odříkání zdánlivě neužitečnému. Aby smyslová
stránka nepřebujela a neudusila život ducha, musí být vedena a pěstována, někdy i omezována. Ideál člověka není j e d n o s t r a n n ě u m o c n ě n á
tělesnost. V ní by duch docela mohl i zakrnět. Spíše je ideálem ono
Tyršovo heslo: »V zdravém těle zdravý duch.« Ovšem, je třeba m u
správně rozumět: ne tak, že by zdraví těla n u t n ě již samo sebou vedlo
ke zdraví ducha, nýbrž že tyto dvě stránky naší přirozenosti se podmiňují a podporují navzájem a že ideálem j e jejich harmonie.
T e n t o humanistický ideál, založený již v antické představě o člověku krásném a dobrém, je nám blízký a snadno pochopitelný. Co však
2

si m á m e myslit o těch asketických praktikách, jež se jeví jako neužitečné v rámci tohoto světa anebo jejichž účel teprve dodatečně a s
obtížemi hledáme? Např. je sice pravda, že občasný půst zdravému
člověku spíše prospívá nežli škodí, ale je také pravda, že v náboženské
askezi tento tělesný prospěch není vlastní pohnutkou postu. Proč se
tedy postíme? Je však vůbec m o ž n o se tak ptát? V náboženství se neklade otázka prospěchu, nýbrž otázka smyslu: Jaký smysl má půst?
Nikoliv rozum, nýbrž jakási nadrozumová jistota n á m říká, že půst má
smysl, jedině když j e spojen s modlitbou. »Půst činí mysl klidnou a
ducha svobodného,« napsal Solženicyn. Tím ovšem disponuje duši k
modlitbě. A z druhé strany modlitba - a to je vůbec nepochopitelné,
ale ze zkušenosti známé, zvláště modlitba usilovná a hledající - vyvolává potřebu nějakého sebezáporu, např. postu. Modlitba si žádá půst
a půst podporuje modlitbu. Na další smysl, tím m é n ě účel, se n e m ů žeme ptát. T e n t o kruh vzájemné závislosti je nepřekročitelný: má
smysl sám v sobě. Poslední danosti života nelze dále odůvodňovat,
učil Karl Jaspers: odůvodňují se navzájem v kruhu. T e n t o kruhový závěr není logická chyba spekulativního rozumu, nýbrž legitimní forma
života, zjevující se v nadrozumové jistotě duchovního vhledu.
Askeze a asketismus, otevřený a uzavřený systém, účel a smysl,
kruhový závěr a vzájemná podmíněnost, není to už příliš složité?
Kdyby život byl tak složitý, kdo by mohl být spasen? Život ze své
podstaty není vůbec složitý. Složitý si jej dělají lidé. Složité jsou stroje
jako výtvory lidského rozumu. Složité jsou také naše úvahy, snažící se
převést nevystižitelnou skutečnost na logickou formu rozumu. Život
však, čím j e vyšší a dokonalejší, tím j e jednotnější a jednodušší, až k
úplné jednoduchosti intuice a lásky. Co v naší spekulaci nazýváme systém, j e v životě základní postoj. Je to skutečnost jednoduchá a důsledná: proniká všechny projevy života až do posledního detailu,
Asketický životní postoj: není to nemožnost, iluze, snaha o něco
protismyslného, zahrnujícího v sobě vnitřní rozpor, a tím drásajícího
a potlačujícího pravý plný život? Ozvěna všech těchto výtek nám zní v
uších. Cožpak nás nemrazí před obrazem vyhublého askety, před člověkem, který přetrhal všechny struny svého nitra a nemá pochopení
pro nic jiného nežli své utkvělé ideje? Kdyby asketismus nebyl nic
jiného než tento životní postoj, pak by byl p o u h á ideologie. Ideologií
rozumíme absolutizování nějaké hodnoty o sobě relativní. Ideologie
je redukování bohatství života na pouhou konstrukci rozumu.
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Zdali nějaký ideál j e m o ž n ý živo tní obsah n e b o p o u h á ideologická
k o n s t r u k c e r o z u m u , to nelze r o z h o d n o u t zase j e n r o z u m e m . M á m e k
t o m u však kriteria ve zkušenosti: Pozorujeme-Ii, že alespoň náznaky
n e b o předzvěsti n ě j a k é h o ideálu j s o u u s k u t e č n ě n y v životním postoji
prostých lidí, pak m ů ž e m e b e z obavy věřit, že o n e n ideál j e n ě c o vyrostlého z nitra života a nikoliv n ě c o n a n ě j p o u z e zvenčí násilně nan e s e n é h o . Nepozorovali j s t e však nikdy, ž e d o b r o v o l n é a n e b o alespoň klidné a vyrovnané přijetí j e d n o d u c h é h o způsobu života a tvrdých životních p o d m í n e k se u lidí d u š e v n ě zdravých opravdu
vyskytuje? Taková zaujetí životního postoje m o h o u být m o t i v o v á n a
velice r ů z n ě ; třebas i jako pokání ve v ě d o m í viny n e b o j a k o vůle k
sebeovládání, n e b o jako organický doplněk modlitby; vždy však j e za
t o u t o r o z u m o v o u formulací jakýsi nevýslovný n a d r o z u m o v ý p o p u d ,
usilovná s n a h a o dosažení čistoty srdce, průzračnosti m y š l e n e k , jasu
d u c h a a vzmachu svobody.
Krásný asketický typ člověka vykreslil Alois Jirásek v r o m á n ě F. L.
Věk: Je to profesor matematiky P. Vydra: j e m n á , u k á z n ě n á osobnost,
člověk, z n ě h o ž něco vyzařuje. Jaké je nitro člověka, takové bývá i
prostředí, j e ž si vytváří. Místnost P. Vydry j e zařízena podle řeholních
pravidel s k r o m n ě , tvrdě; ale provoněl si ji v o n n ý m i bylinami; to m u
totiž j e h o řeholní pravidla nezakazují.
Jestliže asketický životní postoj dává vyrůst o s o b n o s t e m vyrovnan ý m a přitom o t e v ř e n ý m k p o c h o p e n í lidské slabosti, s c h o p n ý m vlévat důvěru a o p t i m i s m u s , pak j e t e n t o ideál oprávněný, legitimní, j e
stěží m o ž n o něco proti n ě m u namítat.
2. Křesťanská

askeze

Existenci asketické praxe dosvědčují nejen její ojedinělé s o u č a s n é
projevy, nýbrž především všelidská d ě j i n n á z k u š e n o s t . Co se vyskytuje ve všech kulturách, u všech n á r o d ů a ve všech dobách, třebas i v
p o d o b ě d e g e n e r o v a n é a zvrácené, m u s í mít svůj p ů v o d n í zdravý
kořen v s a m é lidské přirozenosti. Vpravdě n a l é z á m e všude asketické
úkony, ať u ž j s o u spojeny s magií n e b o n á b o ž e n s k ý m , n e b o i civilním
kultem. Co byl vlastně d o n e d á v n a zachovávaný zvyk, že n a Bílou sobotu v poledne lidé povstali a věnovali dvě minuty ticha památce obětí
dvou světových válek? N e p o h o d l n é držení těla a mlčení je nepatrný
asketický ú k o n . V primitivních kulturách ukládalo společenství svým
č l e n ů m asketické úkony přísné, až kruté, j a k o byly např. obřady iniciace při slavení dospělosti. Ale i ve vysoké řecké kultuře se setkává4

m e s asketismem ve výchově spartanských mladíků; byla to askeze
j e d n o s t r a n n ě tělesná, bezduchá, spojená s p o h a n s k ý m kultem. Nejdále v t o m t o směru zacházeli američtí Indiáni, a to dobrovolně a individuálně: věřili totiž, že prodlouženým p o s t e m až k ú p l n é m u vyčerpání
donucují božstvo, aby zasáhlo v jejich prospěch. Osvícený r o z u m m ů že ovšem velmi snadno - p o u k a z e m na magické předpoklady, falešné
motivace a špatné důsledky - o d m í t n o u t takové praktiky jako škodlivé; tím však ještě nezodpoví otázku, odkud pochází tato všelidská
potřeba a zda existují nějaké její legitimní projevy, případně kde je nalezneme.
Zjevené náboženství Starého zákona mělo velmi pozitivní vztah k
t o m u t o světu. Vyznávalo, že stvoření j e dobré, ba velmi dobré. Pouze
na jediný den v roce předpisovalo přísný půst: byl to Velký den
smíření, slavený 10. září. Vyžadovaly se však kající skutky, když jednotlivec n e b o společenství se provinili a chtěli odvrátit Boží trest.
Velkou kající postavou Starého zákona je král David. Proroci hlásali
obrácení, tj. návrat k Bohu, spojený s pokáním: »Oblečte se ve s m u teční roucha a naříkejte, kněží ... j d ě t e nocovat v žínicích ... Nyní praví Hospodin - obraťte se ke m n ě celým svým srdcem, s postem,
nářkem a pláčem! R o z t r h n ě t e své srdce, n e pouze šaty ...« (JI 1, 13; 2,
12). R ů z n á společenství i jednotlivci, usilující o osobní posvěcení,
spojovali modlitbu s kajícími skutky: Farizeové se postili dvakrát
týdně: v pondělí a ve čtvrtek. Ti, kdo učinili slib nazireátu, si nestříhali vlasy a nepili opojné nápoje. Prorokyně Anna, vdova od své mladosti, »z chrámu nevycházela a sloužila Bohu posty a modlitbami ve d n e
v noci« ( L k 2, 37). Eséni žili v poušti v celibátu a v řeholní kázni. Snad
jejich výchovou prošel Jan Křtitel, velký asketický m u ž Starého zákona, který však již zahlédl Nový zákon lásky a milosti.
Jak na sebe narážela dávná tradice a nový duch, vysvítá z této epizody, z a z n a m e n a n é třemi evangelisty: »Tehdy přišli k Ježíši Janovi
učedníci s otázkou: My a farizeové se postíme; proč se tvoji učedníci
nepostí? Ježíš jim odpověděl: Což m o h o u být smutní hosté na svatbě,
dokud je ženich s nimi? Ale přijdou dny, kdy jim bude ženich odňat, a
pak se b u d o u postit ...« (M/ 9, 14n). T ě m i t o slovy Ježíš potřebnost a
povinnost postu neodvolal, ale postavil ji pod jiný princip: Půst n e n í
již n u t n ý m a pravidelným p r ů v o d c e m zbožnosti, nýbrž m á svůj smysl
ve vztahu k Ježíšově osobě; n e n í tedy h o d n o t a absolutní, nýbrž pouze relativní. Ježíš je ženich duše; je-li p ř í t o m e n , je svrchovaným a
každou naši představu převyšujícím n a p l n ě n í m veškeré naší touhy. V
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t o m t o bohatství vnitřního života, ve společenství s Ježíšem, se m á m e
radovat celou svou bytostí; t e h d y by byl půst protismyslný. Přijde
však doba, kdy n á m ú t ě c h a Ježíšovy přítomnosti b u d e vzata: tehdy
po n ě m b u d e m e úpěnlivě volat a spojovat modlitbu s postem. Askeze
v p o d o b ě odříkání ukojení životních potřeb tedy nevyplývá z podstaty
d u c h o v n í h o života samé, nýbrž z okolností, v nichž se ocitáme. V pocitu samoty, opuštěnosti, d u c h o v n í h o t e m n a , v ě d o m í viny, n e b o
jsme-li postaveni před úkol, k j e h o ž zvládnutí p o t ř e b u j e m e světlo a
p o m o c shůry, j e osvícená askeze velmi užitečná. Poněvadž však tyto
situace - více či m é n ě j a s n ě v ě d o m é - doprovázejí jako spodní t e m n ý
tón vůbec lidskou existenci na t o m t o světě, stává se jakási pravidelnost asketických cvičení opět žádoucí. Ostatně j s m e k t o m u vedeni i v
p r ů b ě h u církevního roku, v n ě m ž p o s t u p n ě spoluprožíváme tajemství
Kristova života na zemi: příprava na j e h o příchod v d o b ě adventní a
meditace o j e h o utrpení v době postní jsou období kající. Ale i m i m o
tyto doby - při s o u k r o m é n e b o společné pobožnosti k trpícímu Spasiteli - by byla modlitba bez nějakého projevu kajícnosti t é m ě ř nemyslitelná.
Pán Ježíš vyjádřil i na jiných místech evangelia zásadní potřebu
kající mysli a praxe. Základní obsah j e h o kázání byl: »Naplnil se čas a
přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu« ( M k 1, 15).
Boží království z n a m e n á , že Bůh se ujímá své královské moci. Nabízí
lidem smíření, přátelství, lásku, radost, pokoj. T o ovšem vyžaduje,
aby jej lidé v ů b e c přijali, aby se k n ě m u obrátili. Obraťte se; odkud
kam? Od křečovitého lpění na vlastním mínění k s v o b o d ě víry, od
svévole k poslušnosti, od chtivosti moci k ochotě sloužit, od úzkostné
uzavřenosti k důvěryplnému svěření Bohu, očekávajícímu všechno
od n ě h o . T a t o z m ě n a smýšlení n e n í snadná a n e n í ani v naší moci.
A b y c h o m ji mohli přijmout, m u s í m e s e osvobodit od krunýře špatných návyků a přirozeně sobeckých reakcí starého člověka. K t o m u j e
však n u t n á askeze. Proto se o n o Kristovo slovo: »obraťte se« též
v h o d n ě překládá slovem: »čiňte pokání«.
K o n e č n ě Pán Ježíš stanoví nový princip askeze tím, ž e n á s zve k
následování sebe: »Kdo chce jít za m n o u , zřekni se sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj m ě « {Mí 16, 24). Když j s m e j e d n o u slyšeli radostnou zvěst evangelia a setkali se s Kristem, m u s í m e se r o z h o d n o u t :
buď jít za ním a n e b o se postavit proti n ě m u . Jít za Kristem je pro nás
jediná m o ž n o s t pravého života. Volit j i n o u cestu - snad nějaké praktiky asijských duchovních škol - by pro nás z n a m e n a l o odvrátit se od
6

Krista a ztratit všechno, i sebe. Následovat Krista však znamená
zřeknout se sebe dobrovolně. Dřívější překlad zněl: »zapři sáni sebe«.
Sebezapření z n a m e n á zřeknutí - rezignaci - nižších smyslových
potřeb naší přirozenosti a především rezignaci v prosazování své
vlastní vůle. Poněvadž však naše vůle ve svém svobodném sebeurčení
je tak úzce spjata, takřka ztotožněna s naší osobou, je zřeknutí jejího
uplatňování totéž co zřeknutí sebe.
Askeze, pokání, sebezápor neboli zřeknutí sebe jsou tři výrazy,
které vyjadřují totéž z různých hledisek a postupně prohlubují obsah
téhož pojmu: Askeze j e jev všelidský, pokání je projev náboženský,
zřeknutí sebe je m o ž n é a oprávněné pouze v křesťanství. Křesťanství
jako osobní vztah ke Kristu tedy nejen relativizuje, nýbrž i prohlubuje
všeobecnou askezi. Vyjímá ji totiž z naší libovůle a podřizuje ji vedení shůry. Rozjímáme-li o utrpení Páně, sluší se konat pokání, žijeme-li v radosti Spasitele oslaveného, užíváme darů stvoření s díkučiněním. Kdo má dostatek nebo i nadbytek tělesných sil, má se postit,
kdo je slabý, omezí toto cvičení na m i n i m u m nebo jen na nepatrný
symbolický úkon, i když přirozený popud by tyto dva druhy lidí vedl
snad právě opačným směrem. Pravé následování Krista n e z n a m e n á
samo sebou konat pokání, nýbrž ochotu konat je či nekonat podle
toho, jak Bůh n á m to vloží do vůle.
Toto kající smýšlení by ovšem sotva bylo upřímné, kdyby se nezvýraznilo alespoň občasným, vnějším i tělesným kajícím skutkem.
Proto napsal svatý l a n z Kříže: »Duchovnímu vůdci, který by podceňoval tělesné kající skutky, se nemá věřit, i kdyby mluvil jako anděl.«
3. Pravý smysl křesťanské

askeze

Často slyšíme tuto námitku proti asketické praxi: »Askeze je sebe»
trýznění, které n e m ů ž e vést k ničemu dobrému. Oslabení těla činí
člověka neschopným k plnění j e h o úkolů v t o m t o světě. Idea askeze
neodpovídá duchu křesťanství; vloudila se do něj ze starověkého stoicismu, j e n ž převzal nekriticky Platonovu nauku o duši a těle jako
dvou rozdílných podstatách v člověku. V t o m t o dualismu jsou duše a
tělo nejen rozděleny, nýbrž dokonce v rozporu mezi sebou. Výrazem
tohoto pojetí je známá slovní hříčka: soma - sema (tělo - hrob); tělo je
h r o b e m ducha. Proto se stalo stoickým ideálem osvobození od tělesnosti, její překonání a zduchovnění tím, že si člověk odpírá ukojení
tělesných potřeb. Bylo by n e z o d p o v ě d n é přenášením dualistických
představ opakovat chybný vývoj, od n ě h o ž j s m e se již osvobodili.«
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Lze velmi s n a d n o dokázat, že křesťanská askeze se nezakládá n a
dualistickém světovém názoru. I když by se m o h l o zdát, že stoická a
křesťanská praxe jsou o b d o b n é , přece j e n smysl, který je d o ni vkládán, princip, podle n ě h o ž se řídí, a cíl, k n ě m u ž vede, j s o u zcela rozlišné.
Písmo svaté Starého a N o v é h o zákona n e z n á dualismus d u š e a těla
jako dvou rozdílných, p o u z e zevně k sobě přiřazených podstat. V e
zprávě o stvoření člověka č t e m e : »Bůh utvořil člověka z hlíny z e m ě a
vdechl d o j e h o n o z d e r dech života; tak se člověk stal živou bytostí«
(Gn 2,7). Bůh tedy utvořil člověka celého - ne pouze jeho tělo - z hlíny zem ě ; tedy j e h o tělo, j e h o smysly, j e h o instinkty, j e h o náklonnosti a
touhy jsou z těchže prvků a podléhají týmž z á k o n ů m jako život všech
bytostí v přírodě. A přece j e n j e nepřekročitelná vzdálenost mezi člověkem a n e r o z u m n ý m i tvory: Bůh totiž svým o s o b n í m ú k o n e m sdělil
člověku něco ze sebe - vdechl mu něco ze svého d u c h a - a teprve tím
se »člověk stal živou bytostí«. V důsledku toho m ů ž e m e vpravdě lidsky žít, jen když r e s p e k t u j e m e a rozvíjíme t e n t o božský prvek, který
dává světlo našemu duchu, žár našemu srdci, jistotu našemu svědomí.
T e n t o dar j e však zároveň i úkol: n e m ů ž e m e se ho zbavit, p ů j d e s
námi na věčnost, k n a š e m u štěstí nebo k soudu.
Pro pojem »tělo« má Písmo svaté dva výrazy: tělo -sarx a tělo -soma.
T ě l o s a r x n e n í část člověka, nýbrž celý člověk. Chce-li se vyzvednout,
že člověk žije, mluví Písmo svaté též o duši-psyche\ ta však n e n í nikdy
v rozporu s tělem, nýbrž proniká je a sjednocuje se s ním.
Télo-sarxje
však v opozici a často i v přímém rozporu s duchem-/?neuma. Tělo j e
slabý a smrtelný člověk, duch j e nesmrtelný. M é n ě často se v Bibli
vyskytuje pojem tělo-soma: tím se míní část člověka, odezírající n e b o
odlišená od o n o h o božského prvku v člověku, který j e duchovní.
V
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abychom věděli přesně, co míní Písmo svaté o n í m p o j m e m tělo-&z/x
Télo-sarx j e ve svém p ů v o d n í m významu s o u h r n těch vlastností lidské přirozenosti J e ž ji činí porušitelnou fyzicky i mravně. Dále m ů ž e
být chápáno též jako sídlo sexuálního p u d u , jak praví svatý Jan:
» T ě m , kteří se nezrodili z krve, ani ze žádosti těla ...« (Jan 1, 13). »Co
se narodilo z těla J e tělo, co se narodilo z d u c h a J e d u c h « (Jan 3, 6). Z
těchto citátů je zřejmé, že tělo -sarx není mravně ani dobré, ani zlé, že
však je v kontrastu ke zrození n o v é h o života, který je z Boha.
Télo-sarx jako s o u h r n slabosti, porušitelnosti, pozemskosti, s a m o
o sobě m r a v n ě neutrální, dostává nový význam, jakmile je člověku
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nabídnuta spása, tj. nový život v duchu. Odmítnutí této nabídky Božíh o přátelství, Boží lásky, Božího synovství, by byl hřích, sama podstata hříchu. Setrvávat zatvrzele ve stavu života světského a nepřijat život znovuzrozený by byla těžká vina. Cíl, k n ě m u ž j s m e povoláni,
přesahuje život tělesný. Proto je marné »důvěřovat v tělo«, tj. nechat
se vést tělesnými instinkty n e b o i podivuhodnými projevy hloubkového tíhnutí přirozeného, tělesného člověka.
Toto pojetí je m o ž n o doložit m n o h a citáty z listů svatého Pavla.
Tělo-jara: je mravně slabé (Řím 6,19), není v n ě m nic dobrého (Řím 7,
18). »Putovati v těle« {Řím 8, 4) z n a m e n á hřešit. Tělesné touhy znamenají smrt, n e m o h o u se líbit Bohu (Řím 8, 6). Tělesnými žádostmi
se však rozumí více n e ž pouze sexuální žádostivost: napf. varuje svatý
Pavel Koloské před těmi bludaři, kteří jsou pyšní »pro potěšení těla«
(2, 23). V obšírném seznamu »skutků těla« j m e n u j e např. také:
»... nenávisti, sváry, žárlení, hněvy, ctižádosti, nesvornosti, stranictvf,
závisti« vedle »necudnosti, nečistoty a hýření« (Gal 5, 19n).
»Tělo a krev n e m o h o u dědit Boží království« (1 Kar 15, 50), prohlašuje Pavel jako pravdu zcela zásadní. To znamená, že ze své porušitelné přirozenosti nejsme schopni žádného skutku, který by byl
záslužný pro věčný život.
Tato naše porušitelná a hříšná přirozenost však byla vykoupena
Kristovou smrtí. »... on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, Bůh
pak na j e h o těle hřích odsoudil k zničení« (Řím 8, 3), Kristus vstal z
mrtvých v těle oslaveném, p r o m ě n ě n é m .
Náš křest je připodobnění Kristově smrti a zmrtvýchvstání. »Což
nevíte, že my všichni, kteří j s m e byli křtem ponořeni v Krista Ježíše,
j s m e tím křtem byli ponořeni do j e h o smrti?« (Řím 6, 3). Křtem n á m
byl dán nový duch a zárodek nového života, Naše přirozenost byla
p r o m ě n ě n a a připodobněna p r o m ě n ě n é tělesnosti Kristově. Nyní je
naše tělo, naše smysly, naše tužby, naše cítění a snažení schopno chápat spasitelné pravdy, důvěřovat Bohu, oddat se mu, žít novým životem. To je veliký dar. Ale každý dar je také úkol; úkol chránit a rozvíjet tento nový život.
Náš starý člověk zemřel spolu s Kristem a spolu s Kristem j s m e
povstali k n o v é m u životu. To je velká a doslovná pravda. Jsme o t o m
rázem přesvědčeni, když n á m Bůh dá pocítit něco z lehkosti a svob o d n é h o vzmachu ducha a zahlédnout něco z nové, n e t u š e n é krásy a
hlubšího smyslu skutečnosti. Potom svět a j e h o žádosti ztratí pro nás
svou přitažlivost. Veškerá askeze ve smyslu sebezáporu a odříkání
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zůstává za námi a s p o n t á n n ě n á m vyplynou slova žalmu: »Lnout k
B o h u j e m é štěstí, klást v Boha svou naději« (71,2). A l e kdykoliv n á m
toto světlo zapadne, tělesné a světské žádosti se znovu probouzejí.
N e m a j í sice už nikdy tu m o c jako dříve, n e j s m e j i m vydáni n a pospas
jako člověk, j e n ž nepoznal nový život v Kristu. Ale přesto se jim
m u s í m e bránit tím, že j e vedeme, u s m ě r ň u j e m e , vychováváme i omez u j e m e , p ř e m á h á m e , jejich ukojení odpíráme a tak j e u m r t v u j e m e ,
aby nový život v nás se opět projevil. Svatý Pavel vyznává jako základní pravidlo křesťanského života: »Ti, kdo náležejí Kristu, ukřižovali svoje tělo i s j e h o vášněmi a žádostmi« (Gal 5, 24).
4. Duch křesťanské

askeze

Co j e duch, t o všichni víme, ale nikdo z nás to n e d o v e d e vypovědět. Původní zkušenost lidstva - zkušenost světa, života i ducha byla obzvláště svěží a bezprostřední. Je z a z n a m e n á n a v různých knihách, ale v p o d o b ě nejčistší snad v Písmu svatém. Podle spisů Starého
zákona je duch - dech - skutečnost vyňatá z tíhy země, vznášející se,
neuchopitelná a nepochopitelná, síla tvořící a oživující. »Duch Páně
naplňuje okrsek z e m ě a T e n , který všechno sjednocuje, zná každý
hlas« ( M d r 1, 7). D u c h zná všechno ne z vnějšího pozorování, nýbrž z
vnitřního proniknutí, poněvadž j e to on, který všechno působí a tvoří.
On je tajemná síla v srdci každého tvora.
V N o v é m zákoně tento duch působí zvláště v Kristu Ježíši. D u c h
je mu dán v plnosti při křtu v Jordáně, v e d e jej na poušť, dává mu moc
vyhánět démony, inspiruje j e h o slova. O tom č t e m e např. t o t o krásné
svědectví v evangeliu Lukášově: » D u c h Páně na m n ě spočívá, protože
mě pomazal,« opakuje Ježíš z proroka Izaiáše a prohlašuje: » D n e s se
splnil tento výrok Písma, který jste právě slyšeli« (4, 18. 20).
Duch je dán též Ježíšovým učedníkům a jeho církvi jako Duch Těšitel,
Učitel, Přímluvce. Církev sama má pak m o c udělovat Ducha. Tento Duch
dává, co nemohly dát předpisy Starého zákona: nový život. Výrazně praví
svatý Pavel: »Litera zabíjí, duch však oživuje« (2 Kor 3, 6). D u c h působí
řád v dokonalé svobodě: »Kde je d u c h Páně, tam j e svoboda« (2 Kor 3,
17). Věřící tvoří j e d n o tělo, oživované j e d n í m d u c h e m (sr. 1 Kor 12).
Jednotliví křesťané i celá církev j s o u »chrámem d u c h a « (1 Kor 3, 16).
D a r e m D u c h a je křesťan adoptován za syna Božího (sr. Řím 8, 16).
T e n t o D u c h je v nás jako zárodek a záruka věčné slávy (tamtéž 23).
»Duch toho, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše ... probudí k životu
i vaše smrtelné tělo svým D u c h e m , který ve vás sídlí« (tamtéž 11).
10

Duch je princip života a činnosti vlastní křesťanu: činí jej schopným se modlit (Řím 8, 15), dává víru (2 Kor 4,13), vlévá naději (Gal 5,
5), je zdrojem lásky (Řím 5, 5). V síle Ducha křesťan slouží Bohu (sr.
Řím 7, 6; 8, 9).
Duch je princip docela jiný nežli naše tělesnost. Z přirozených
schopností nelze vyvodit ani nejmenší jiskřičku ducha. Proto také »tělo a krev n e b u d o u dědit Boží království« (1 Kor 15, 50). Duch svou tichou přetvářející mocí nese plody, tj. ctnosti líbezné, projevující se
spontánním sklonem a blahou útěchou. Svatý Pavel v listě Galafanům
(5, 22n) uvádí jejich katalog: »láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost«. Často však dochází ke
konfliktu mezi žádostmi těla a požadavky ducha. Křesťan se nechová
podle náruživostí těla, nýbrž podle vedení ducha. »Budete-li žít podle
těla, zemřete; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít« (Řím 8, 13).
Duch je tedy božská skutečnost v nás, která je nám darována bez
naší zásluhy, kterou bychom však mohli ztratit svou vinou. Proto je
n u t n á askeze ve smyslu odpírání ukojení tělesných sklonů. Svatý Pavel snad jako nikdo jiný prožil tento vnitřní boj člověka, který se snaží
žít podle ducha: »... zápasím, ale ne tak, jako bych jen šermoval ve
vzduchu. Držím však svoje tělo v t u h é kázni a dělám si z něho otroka,
aby se snad nestalo, že bych kázal jiným, a sám byl při tom zavržen«
(1 Kor 9, 26).
Přirozená náboženství a asketická kultura Východu pociťují ducha
jako nejvyšší formu tohoto pozemského života. Duch je opravdu skutečnost všeobsáhlá: příroda i člověk nesou jeho stopy n e b o j s o u jeho
projevem. Vesmír jsou zkamenělé myšlenky, učil Blondel. Živé bytosti nesou ve své kráse a moci tajemství ducha. T e n t o duch je ponořen
i v lidském těle. Stačí, abychom nalezli vnitřní rovnováhu, a zakusíme
zážitek ducha. V dokonalé tělesné poloze, regulací dechu a soustředěním, jak učí Yoga nebo Zen, jako bychom splynuli v jednotu s veškerou přírodou. T í m se člověk osvobozuje od největšího břemene,
kterým je každý sám sobě.
V čem se shoduje a v čem se liší zjevené náboženství od tohoto
pojetí? Písmo svaté učí, že Bůh jako Stvořitel a Zachovatel světa je
přítomen svou mocí a osobou tam, kde působí. Je tedy ve světě, je
světu imanentní. Ve shodě s tím křesťanská askeze nepopírá tělesnost,
nýbrž ovládá ji a p o u ž í v a j í k tomu, aby vytvořila optimální dispozici
pro rozvoj ducha. Naše víra však zároveň vyznává, že Bůh naprosto
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převyšuje stvořenou skutečnost. Je tedy světu transcendentní. Proto
tento pozemský život n e m ů ž e být nikdy posledním cílem člověka.
T a m , kde dochází ke konfliktu mezi přirozenými sklony a nadpřirozeným povoláním člověka, je křesťan zásadně ochoten podstoupit i bolestný zásah. T e n t o m o m e n t asketické praxe je specificky křesťanský.
Asketická praxe, která se řídí podle jiného principu nežli vnitrosvětské účelnosti, odpovídá našemu vyznání víry v Boha transcendentního t o m u t o světu.
Tyto vztahy imanence a transcendence, světa a nadpřirozeného
cíle člověka, dané u ž skutečností stvoření, jsou ještě prohloubeny a
umocněny v řádu vykoupení, »Slovo se stalo tělem« (Jan 1, 14), Syn
Boží se stal člověkem, sestoupil hluboko do naší pozemské situace.
Svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním však naši přirozenost a skrze ni
celou pozemskou skutečnost obnovil a proměnil. Skrze Krista v
Duchu svatém j s m e v pravém slova smyslu dostali nové oči, nové
smysly, nové srdce, nové touhy i nové chápání, »nového ducha«, jenž
je skutečnost lidská i nadlidská zároveň. T o u t o vnitřní proměnou
ovšem může dojít k tím většímu napětí mezi starým a novým člověkem v nás.
S pomocí Boží m á m e dar nového života v sobě chránit a rozvíjet.
V tomto novém životě už nejde o nějaké »sebevykoupeni« ponořením v přírodu a splynutím s veškerenstvem, v nichž vědomí bolesti zaniká zároveň s vědomím sebe, jak se o to snaží asketická praxe
v přirozených náboženstvích. Život křesťana spočívá ve svobodném
přijetí nezaslouženého daru osobního vztahu ke Kristu v Duchu svatém; v meziosobních vztazích vědomí sebe neustupuje, nýbrž naopak, ještě více se s t u p ň u j e a u m o c ň u j e v odpovědnosti vůči d r u h é m u .
Tedy křesťanský život nevede k vyhasnutí vědomí jako přirozená
asketická praxe, nýbrž k novému vnitřnímu světlu a jasu.
T e n t o jas ducha j e skutečnost sama o sobě smysluplná, kterou již
nelze zaměřit jako prostředek nějakému dalšímu cíli. Tato nová skutečnost se neaktualizuje an i ve vědě, ani v technice n e b o jiné užitečné
lidské činnosti. Všechny tyto snahy jsou druhotné, odvozené a
zprostředkované projevy nového ducha a života. Jeho vlastním výrazem je modlitba jako aktualizace našeho osobního vztahu k Bohu.
Tato modlitba však - a to je ono t a j e m n é a r o z u m e m nepochopitelné
jádro křesťanské spirituality - ze své vlastní podstaty vyžaduje proměnu celého člověka, a to i za cenu sebezapření, odpírání přirozeným
sklonům. Dvěma křídly se pták pozvedá k nebi. Je-li j e d n o poraněno,
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druhé samo nic n e z m ů ž e . D v ě m a úkony se člověk pozvedá k Bohu:
modlitbou a sebezáporem. Jestliže j e d e n chybí, druhý n u t n ě
zpovrchní a degeneruje.
D u c h je nový život a božská moc, která nám byla dána a kterou
Bůh sděluje zvláštním z p ů s o b e m těm, kteří trpí pro Krista, »Když
musíte snášet urážky pro Kristovo j m é n o , blaze vám, neboť D u c h slávy, to je Duch Boží, spočívá na vás« (1 Petr 4, 14). Kde však Bůh působí, tam je přítomen osobně. Proto je křesťan c h r á m e m Ducha svatého: »Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch?« (1 Kor
3, 16). D u š e v Boží milosti j e svatyně, v níž přebývá trojjediný Bůh, a
před j e h o oltářem hoří věčné světlo ustavičného klanění.
5. Křesťanská dokonalost je v lásce
Člověk je bytost složitá. Nese v sobě vlohy, jež si navzájem odpor u j í c e naivně prostý a geniálně důmyslný; j e hříšník a světec zároveň.
Některé jeho sklony by se mohly zvrhnout i v zlobu. Jsou-li však integrovány v celku osobnosti, znamenají velkou pozitivní sílu. »Dvě
duše bydlí, ach, v mých prsou,« vyznává G o e t h e .
Křesťanství tyto rozpory nesetrelo, nýbrž naopak ještě prohloubilo. V existenci křesťana se projevuje napětí mezi nevykoupenou lidskou přirozeností a darem nového života, mezi »starým Adamem«,
jak praví svatý Pavel, a »novým stvořením«, mezi člověkem »tělesným« a člověkem žijícím podle ducha. To může vést ke konfliktům a
vnitřním zápasům. Kdo se nechává strhovat tělesnými popudy - ctižádostí, závistí, žárlivostí, smyslovým potěšením - n e b u d e mít ovšem
žádný boj: příroda ho ráda přijme zpět, stejně jako lidská společnost.
Jedině svědomí ho bude občas znepokojovat. Jinak je to u těch, kteří
chtějí žít v Pánu: »Všichni, kteří chtějí sloužit Bohu, budou trpět protivenství« (2 Tim 3, 12): uvnitř zápasy, zevně pronásledování,
»Jestliže někdo okusil ducha, ztratí t o u h u po věcech tělesných,«
tvrdí svatý Jan z Kříže. Snad jsou to jen prchavé okamžiky, nepatrné
záblesky, které prudce osvítí krajinu našeho putování a ponoří ji
ihned potom do tím většího temna. Ale co j s m e přitom zahlédli, dává
n á m jistotu o skutečnosti nového života a určuje směr našeho dalšího
hledání. I když toto světlo zase zapadne, n e m ů ž e m e se už nikdy vrátit
zcela nazpět k nevykoupené tělesné existenci. Žíznivá touha, živá víra
a zaměření ducha zůstávají.
Nová skutečnost se ukazuje jemnější a silnější než přirozené obavy, tužby, úzkosti a bolesti. V hrozícím nebezpečí j s m e prožili závan
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nevýslovné bezpečností; ne že by nás zhouba nemohla dostihnout,
ale že j s m e nad ni povzneseni a tím vlastně nezranitelní. V ponížení,
kdy se naše nitro svíjelo jako přišlápnutý červ J s m e se - Bůh ví, s jakou nezemskou pomocí - smířili a prožili n e p o h n u t ý pokoj, plný světla,, oddanosti a vroucnosti, V neřešitelných nedorozuměních jsme
začali prostě a beze slov sloužit a naše duše chtěla zpívat.
Církevní modlitby a bohoslužba jsou plny tohoto neviditelného
světla. Svatý Pavel vyznává, že je to účast na smrti a zmrtvýchvstání
Krista: »Což nevíte, že my všichni, kteří j s m e byli křtem ponořeni v
Krista Ježíše, jsme tím křtem byli ponořeni do j e h o smrti? Tím
křestním ponořením do jeho smrti j s m e byli spolu s ním pohřbeni. A
jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď
musíme žít úplně novým životem« (Řím 6, 3). Svatý Pavel nás vyzývá,
abychom zůstali věrni tomuto daru a dále jej rozvíjeli, až se jeho
plnost zjeví na věčnosti: »Zároveň s Kristem jste byli vzkříšeni. Usilujte tedy o to, co pochází shůry , kde j e Kristus po Boží pravici. Na to
myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste už přece mrtví
a váš život je s Kristem skryt v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním ukážete i vy ve slávě« (Kol 3, 1-4).
T e n t o dar z n a m e n á proměnu celého člověka: Dostáváme nové
oči, takže ve stvořené kráse nazíráme přímo a bezprostředně věčnou
krásu nestvořenou; j e u m o c n ě n náš sluch, takže vnímáme hloubkový
rozměr každého zvuku, každého tónu, který jako by se sbíral z nekonečna a prolamoval do jiného světa; je nám dáno nové srdce, které
chápe posvátnost každého i nejnepatrnějšího projevu života; naše víra
se stává blahou jistotou v osobním setkání s Kristem.
Chápeme, že tento nový život j e vzácná milost, drahocenný dar,
náš největší poklad. Zároveň si však pronikavě uvědomujeme, že si
tento stav n e m ů ž e m e nijakým způsobem zajistit. Čím vyšší forma života, tím jemnější a zranitelnější. Duch, který nám byl dán, j e velmi
jemná, prchavá a stále ohrožená náplň života. Nesnáší se s jednáním
podle těla, podle naší nevykoupené přirozenosti. Nesmísí se nikdy s
h n u t í m těla a krve. Činí nás čistými a předpokládá čistotu mysli a
smyslů.
Proto se z vnitřní potřeby snažíme tento nový život nějak opřít,
podložit, v j e h o čistotě žít. Očista mysli a smyslů vyžaduje zřeknutí
určitých potěšení, k nimž nás naše přirozenost vede: nemusím všechno vidět, i když to není přímo hříšné; n e m u s í m ihned uspokojit svou
zvědavost; m o h u si něco odřeknout, abych se ukáznil v jídle. Důleži14

tější j e ovšem sebezapření v duchu: T o z n a m e n á především vzdát se
vůbec posuzování druhých osob: »Svému Pánu stojí a padá.« I když
vnější skutek n e m o h u nevidět a n e m o h u schvalovat, vím, že nitro
člověka j e otevřeno pouze Bohu a že »Bůh je větší nežli naše srdce«
(1 Jan 3, 20). Anglický duchovní spisovatel Peter Faber, nazývaný novodobým církevním Otcem, navrhuje vůbec docela se zřeknout určitého vědění, které není pro nás nutné. Taková dobrovolná nevědomost je velmi j e m n é a velmi silné sebezapření, poněvadž nás zasahuje
v centru naší bytosti a odporuje nevázané touze po nových zkušenostech, z nichž m n o h é by mohly být tragické. Ale člověk nežije pouze
v sobě, nýbrž i v uznání, přijetí a ocenění druhých osob. Poněvadž
chceme vždy více znamenat v životě druhých lidí, snadno upadáme
do pokušení, abychom zastírali nepříjemnou pravdu a mluvili nebo
jednali neupřímně. Naproti tomu přiznat se ke své chybě dává veliký,
nepohnutý vnitřní klid. Tato zkušenost nás povede tak, že to, co nás
zpočátku stálo velké přemáhání, b u d e m e později konat dokonce s
útěchou a tichou radostí.
Duchovní život má své zákony. Kdybychom jich nedbali, ztratili
bychom Boží přátelství. Ale veškerá askeze by byla bezcenná, kdybychom ji konali svévolně. »Království nebeské se nekupuje za jinou
cenu nežli za sebe.« Jestliže však něco konáme svévolně, potvrzujeme tím, že lpíme na sobě a podržujeme sami sebe v centru své osobnosti, tj. ve svobodném rozhodování a sebeurčení. Proto osvícená
askeze žádá, aby byla konána v poslušnosti vůči zpovědníku nebo
představenému. Pravá křesťanská askeze není pouze zřeknutí smyslových potěšení nebo duchovních zálib, nýbrž i zřeknutí svobodné dispozice o tom, čeho se zřekneme a co si ponecháme.
Síla, která u m o ž ň u j e toto dokonalé vyjití ze sebe, j e láska. Askeze
bez lásky by byla zcela bezcenná. O ní praví svatý Pavel: »Kdybych
rozdal v almužnách všechno, co mám, a vydal své tělo k spálení, ale
n e m ě l přitom lásku, nic mi to neprospěje« (1 Kor 13, 3).
Láska se projevuje spontánním připodobněním milované osobě.
Křesťanská askeze je následování Krista. M ů ž e m e jej následovat ne
ze své síly, nýbrž jen proto, že n á m byla dána účast na j e h o životě.
Kristus vstal z mrtvých ve své lidské a tělesné identitě, v těle vzatém
z hlíny této země, i když p r o m ě n ě n é m . Proto b u d e křesťan vždycky
cenit plody přírody i dílo lidských rukou a lidského ducha. Rozjímáme-lí o radostných nebo slavných tajemstvích Kristova života, budem e s vděčností užívat i smyslových potěšení, nakolik nám pomáhají k
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duchovní radosti. Když však rozjímáme o Kristovu utrpení, hledíme
se mu poněkud připodobnit, abychom jeho bolest spolucítili a chápali. I v tomto ohledu tedy křesťan rezignuje na právo určovat druh a
míru asketických cvičení.
Cílem přirozené askeze m á být sebevýchova k soucítění a účinné
službě jiným. Askeze spojená s modlitbou však nemá žádný další cíl;
má smysl sama v sobě. V této souvislosti je totiž přímým projevem
lásky ke Spasiteli. Její oprávněnost dosvědčují lidé noví, jakoby
proměnění, jemně a citlivě vnímaví, silní a zralí natolik, že dovedou
myslit na jiné a převzít za ně odpovědnost.

Ivo ClSAft (Pordenone)
LAIK NEBO KŘESŤAN?

V dnešní rostoucí specializaci, ale také roztříštěnosti vědění vznikly teologie pozemských skutečností (např. práce), vývoje, naděje, politiky a politické, osvobození atd. a také teologie laikátu (i). Uniká
často velká teologická syntéza, která neodlučovala mravouku od věrouky ani od duchovní teologie, a také klasické pravidlo, že se vědy
rozlišují podle předmětu formálního, tj. podle stanoviska nebo hlediska, z něhož co studují, a stránky, o kterou se zajímají, a ne na základě předmětu materiálního. Tak např. teologie pozemských skutečností patří vlastně do klasického traktátu o stvoření (a pádu čí hříchu,
od něhož se nesmí odezírat), teologie naděje do eschatologie, teoloßie osvoho7p.ní dn soteríologio, toologlo politiky do ii-imvuuky, teologie politická a teologie laikátu do eklesiologie. Je tedy potřeba a stačí
obohatit traktáty o tato různá témata anebo jim vtisknout jejich ráz.
Dnes se teologizuje skoro všecko, a často způsobem spíše novinářským. Vymýšlejí se také různé »spirituality« pro kategorie či skupiny
spíše sociologické než teologické (založené na svátostech). Dnešní
(I) Nutno rozlišit teologii laikátu či o laicích od teologie laiků, tj. pěstované laiky (jak tomu
bylo už od prvních staleli) a od teologie pro laiky (často velmi neúplné a povrchní,
když ne zapletené do druhotných a nejistých otázek, zatímco laici a kalechisté potřebuji pfedevSIm dobrou solidní znalost katechismu, kterou často postrádají). Od křesťanského pojmu laika je třeba rozlišit laicismus, který je vlastně ateismus.
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teologie a obzvláště pastorální teologie je pod silným vlivem psychologie a sociologie. Psychologie ovlivňuje hodně mravouku, sociologie
se vtírá do eklesiologie a také do pojmu laikátu a do otázek kolem něho (2). Ale vědy o člověku (sociální), které dnes zatlačily do pozadí a
ústraní (pravou) filosofii, směřují k determinismu a odezírají od teologických skutečností, jako jsou hřích a milost (3).
V této studii chceme objasnit a prohloubit pojem laika, jak jsme k
tomu dospěli ještě před posledním biskupským synodem roku
1987 (4) a jak nám to potvrzují některé studie vyšlé potom (5). O
laicích pojednává II. Vatikánský sněm v konstituci Lumen gentium
hlava IV. a v dekretu o apoštolátu laiků kromě jiných dokladů, jako
je konstituce Gaudium et spes atd. (6), o laicích pojednává také nový
Kodex kanonického práva (7). Dnes se cítí potřeba znovu prostudovat
a promyslit sám pojem laika, který se nejeví tak jasný, jak se mělo
zato, je vystaven různým kritikám a kolem něho se nahromadily různé
otázky, jež se nevyřeší, jestliže se nejdříve neobjasní, kdo vlastně laik je.
1. Teologie

laikátu

Teologie laikátu či laikologie vznikla v naší době v rámci eklesiologie či nauky o církvi a v rámci ekumenické teologie, když se vyčerpala
vlna protiprotestantské obrany.
První laikologové jako Congar odvozovali slovo laik od řeckého
výrazu laós, Boží lid, na rozdíl od pohanských národů. Ale jak dokázal I.
(2) Vliv sociologie v otázkách o laikátu se projevuje typicky v otázce možnosti svfttoslnóho
či služebného kněžství ženy, na néž se hledí často jako na demokratické právo (ne Boži
povolán i!) v souvislosti dnešních nároků ženy nejen býl na rovni muži, ale jaksi so ztotožnit s ním, při čemž se zapomíná, že kněžství není povolání ve smyslu zaměstnání,
nýbrž stav (osobní), zapomíná se na specificitu ženy, pletou se pojmy a skutečnosti
»laik« »kněz«, jako by existovalo kněžství laika (nemluvíme o všeobecném či společném kněžství pokřtěných) a nechápe se, že u protestantů (vyjma dnežní anglikány) pastorka) není kněz, protože oni neuznávají svátost kněžství (Ordo).
(3) Svatý otec Jan Pavel II. to dává najevo např. v proslovech k církevním soudům, které se
zabývají převážně manželskými případy: manželství pokřtěných je svátost a nesmí se
odezírat od stavu hříchu a milosti a jejích prostředků; nesm í se přehánět s psychologii,
která sama o sobě neurčuje neplatnost manželství ani není s to vyřešit všecky manželské potíže.
(4) I. CÍSAFT, Un diffuso equivoco postconciHare circa i laici, v »Palestra del clero« 1987, č. 13,
str. 770-779.
(5) P. A. BONNET, II »christißdelis« recuperato protagonista umano nella ehiesa, ve Vatkano
It: bilancio e prospettive ventieinque anni dopo (1962-1987), péčí R. LATOURELLE, Assisi
1987, sv. I, str. 471-492; G. MAGNANI, La cosiddeila leologia de! laicalo ha uno statuto
teologico?, tamtéž, str. 493-543; G. LO CASTRO, La missione cristiana del laico, v »II Diritto ecclesiatico« 1986, 5, 3-4, str. 467-492.
(6) Dekrety Christus Dominus č. 17 a Ad gentes č. 21 a 41.
(7) Kánony 224-231, atd.
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De la Potterie (8), výraz laik, v podobě přídavného jména laikós, je sice
odvozen od řeckého slova laós, ale ten výraz znamenal též část lidu lišícího se od vedoucích a označuje ve Starém zákoně a u některých Otců 3.
století právě tu část Božího lidu, jež nemá svátostné kněžství (9). Má tedy
smysl kategoriální, protikladný (oppositorio) a sakrální. To však neumenšuje teologickou pravdu, že laici jsou údy církve, Božího lidu. V Novém zákoně se ten výraz nevyskytuje, ale zato křesťané, pokřtění jsou nazýváni vyvolení (kletoi), svatí (hagioi), učedníci (mathetai), věřící (pistoi) a
hlavně bratři (adelfoi). Nový zákon totiž, jak upozorňuje Congar (io),
nenaléhá na rozlišení mezi laiky a kněžími uvnitř církve, neexistuje v
něm napětí mezi oběma kategoriemi, nýbrž vyzdvihuje rozdíl a protiklad čí napětí mezi církví, jež je celá zasvěcená, a světem, mezi »ne-lidem« a »lidem« (1 Pt 2,10). Z toho plyne, že Boží lid je »pro druhé«,
je lid prorocký, nositel poslání svědčit před světem.
A právě toto poslání ve světě, typické v prvních stoletích církve, se
stalo naléhavé opět v naší době, kdy po středověké křesťanské společnosti jsme se dostali do věku odkřesťanění a křesťané jsou opět
menšina a státní a společenská zřízení jsou vzdálena křesťanskému
duchu. Vznikl laický apoštolát, hlavně v podobě Katolické akce, a Pius
XII. vyslovil princip, že consecratio mundi je úkol hlavně laiků, kteří
pracují na poli ekonomickém, sociálním, politickém (li).
Tak činnost předešla teologickou úvahu, jejímž hlavním představitelem je Y. Congar v díle Jalons pour une thélogie du laicat, vydaném v
Paříži roku 1953, v n ě m ž popisuje církev jako společenství věřících,
kteří se všichni podílejí na kněžské, královské a prorocké funkci (12).
(8) J. Dl! LA POTERIE, L'origine et lesensprlmiiif du mot»laic«, v »Nouvelle Revue Théologique« 90 (1958), str. 840-853; I. DE LA POTTERIE - S. LYONNET, La vita seconda

(9)
(10)

(1 i)
(12)
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loSpi-

rito, condhione deI cristiano, Roma 1967, sir. 15-34. Autor upozorňuje též, že laik je
docela něco jiného než laicismus. Bádáni De la Potterie bylo potvrzeno a doplnžno j.
13. Bauerem a jinými. Je to však také důkaz, že se otázky nevyřeší pouhým studiem
terminologie nebo etymologie, jak je tomu také na jiném poli pro výraz kněz, sacerdos.
Když používáme výrazu svátostné kněžství, myslíme tím kněžství služebné, Ordo, i
když jsme si vědomi, že i křestní kněžství je svátostné; máme však nedostatek výrazů.
Sr. o tom J. ZVĚHINA, Obnova »laikátu«, ve »Studie« 116-117 (11-111/1988), str. 137.
Y. CONGAR, Le laicat, l: Vocabtdaire et histoire, v »Bulletin du cercle Saint Jean-Baptiste«, řljen-listopncl 1961, sir. 15-22; cil. v A. BARUFFO, La teologia de! laicato: Correnti
leologlche postconciliari, Roma 1974, str. 59; sr. A. BARUFFO, Laico, v Nuovo Dizionario di spiritualita, Alba 1979, str. 812-813.
Documents du Dcuxiěme Congrěs Mondialpouri'Apostolat des Laics, Roma 5.-13. října
1957, sv. I, str. 18.
Jiní představitelé teologie laikálu byli J. LECLERQ, K. RAHNER, E. SCHILLEBEECKX,
O. PHILIPS, Y. DE MONTCHEUIL. Dílo Congara bylo podrobeno různým kritikám, jimiž se zde nemíníme zabývat.

V tom smyslu pak II. Vatikánský sněm vypracoval nauku o laicích,
hlavně ve IV. hlavě konstituce o církvi Lumen gentium (č. 30-38). Nem á m e v úmyslu zabývat se celou naukou o laicích, ale chceme se
soustředit pouze na jednu, a to ústřední a rozhodující otázku, totiž
pojmu a definice laika, zda je možná a jaké důsledky z toho plynou.
2. Pojem a definice

laika

Často se vytýká teologii a také samému IL Vatikánskému sněmu,
že dal pouze negativní definici laika (13). Už Congar se pokusil definovat laika, ale dal pouze j e h o popisný pojem (descriptio) jako křesťana, který přispívá ke spáse a pokroku Božího království uprostřed světa a časných záležitostí (14). O definici pozitivní se pokusil Karl Rahner; podle n ě h o laik je člověk, který je a zůstává ve světě, v němž
uskutečňuje své křesťanské bytí; j e h o bytí ve světě předchází j e h o být
křesťan (15).
II. Vatikánský sněm popsal (16) laika takto: » J m é n e m laici se zde
rozumí všichni věřící vyjma členy posvátného kněžství a řeholního stavu
uznaného církví, totiž věřící, kteří byli vtěleni do Krista křtem, stali se
Božím lidem a podílejí se do jisté míry na kněžské, prorocké a královské
funkci Krista, a vykonávají svým způsobem v církvi a ve světě poslání
vlastní celému křesťanskému lidu« (LG 31a, EV 362) (17).
To »vyjma« atd. naráží na odpor těch, kdo by chtěli definovat laika
pozitivně; ovšem upozorňuje se také, že je to výraz spíše relativní než
záporný (18).
Především musíme poznamenat, že laika není m o ž n o definovat
jinak než vyloučením kněží a řeholníků, protože mezi kněžími a
řeholníky z j e d n é strany a laiky z druhé strany neexistuje rozlišení
(13) II. Vatikánský snem nemínil dát definici laika, chtěl dál pouze jeho popis (dtffnltio
descriptive definici Lypologickou či fenomenologickou); sr. G. MAGNANI, cit. Čt., sir,
525-528, 540.

(14) Sr. Y. CONGAR, Jaíons
v italském překladu: Per una teofogia del laicato, 13 re sei a
1966, str. 37-44.
(15) K. RAHNER, L'apostolato dei laici, v Saggi sulla chiesa, Roma 1966, str. 220-221. Rekl
bych, že laik je laik, právě nakolik je kresfan; a to »být ve světě« neplatí do určité míry
také pro světské kněze? Uvidíme dále, že i když je to i podle samého II. Vatikánského
sněmu známka rozhodující, ale ne výlučná (GS 43b) J e to přece jen něco vnějšího (viz
dále G. L o CASTRO),

(16) Viz shora, pozn. 13.
(17) Sr. JAN PAVEL II. během Anděl Páně 1. března 1987.
(18) »Reiazionale«; sr. G. MAGNANI, cit. či, str. 520. Kodex kanonického práva se vyjadřuje
takto: »Z Božího ustanovení jsou v církví mezi věřícími {inter christifideles) posvátní
služebníci (ministři sacrt), kteří se nazývají v právu také klerici; ostatní věřící se nazývají také laici« (kánon 207, § 1). Nemluví o řeholnících, protože ti jsou bucfkněží nebo
laici (»z Božího ustanovení«).
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tzv. vyrovnané (distinctio adaequata.), nýbrž rozlišení nevyrovnané
(idistinctio inadaequata), Hierarchické kněžství má totiž něco navíc
vzhledem k pouze pokřtěným, ale jak kněží, tak laici mají společné
křesťanské bytí (být křesťanem, na základě krtu):
distinctio adaequata
klérus (klerici)
- laici
(z hlediska sociologického)
distinctio inadaequata
kněžství služebné - kněžství společné
(z hlediska teologického)
(Ordo): kněz
(křest): křesťan
»Společné kněžství věřících a kněžství služebné či hierarchické, ačkoliv
se liší podstatně (essentia) a ne pouze stupněm J s o u přesto zaměřena jedno
na druhé, protože jedno i druhé se podílí, každé svým vlastním způsobem,
na jediném kněžství Krista« (LG 10b). »Kněžství presbyterů předpokládá
sice svátosti křesťanského zasvěcení (initiationis), avšak je uděleno onou
zvláštní svátostí .„« (PO 2c). Existuje tedy podstatný rozdíl (distinctio
essentialis) mezi kněžstvím služebným a kněžstvím společným (19),
avšak v osobě kněze se obě hromadí, vrší jedno na druhé; v tom
smyslu nemá laik něco m é n ě než kněz, ale kněz má něco více (20) než
laik a oba patří pod název christifideles (LG 31a a v novém Kodexu
kanonického práva) nebo Boží lid (viz L G hl. II) (21).
Nesmí se však přehlédnout, že už sám II. Vatikánský sněm definuje či spíše popisuje laika hned nato také kladně jako pokřtěného, křesťana, a to je rozhodující (22). Laik tu není proto, aby soutěžil s klérem (23) uvnitř církve, a l e j e to především křesťan, který se liší rozhodujícím způsobem od nekřesťana, od nepokřtěného (24). Křesťanské
bytí (zrození z Boha, s r Jan 1, 13; l Jan 3,1-2 atd.) je základní a před(19) Společné kněžství je však označováno pouze středním rodem »kněžství«, ne mužským rodem »kněz« (sr. 1 Pí 2, 9).
(20) To »vlc« není jenom moc (ne lak právní, jako spíše životodárná: Mt% 7; 10, 1; Lk 10,
19; Jfi/i 1, 12; 10,10; 1 Kor 4, 15; Ga!4, 19 atd.) ani jenom důstojnost (1 Tim 5,17), ale
hlavně úkol a odpovědnost (Jan 21, 15-17; Žid 13, 17 atd.).
(21) »Boži lid« jo pojom biblický, teologický, ne sociologický!
(22) Jak dokazuje G. MAGNANI na základě pozorného sludia přípravných a definitivních
textů IL Vatikánského sněmu a poznámek k nim, sněm popisuje laiky kladně jako
křesťany a nedává je do proťiklndu vůči hierarchii, i když se nemohl vyhnout tomuto
porovnání (cit. či., sir. 520-523), Také JAN PAVEL II. v krátkém projevu 1. března 1987,
sr. pozn. 17, vybral z popisu laika v LG 31a slova, jež se vztahují na jeho křesťanské
bytí, a opomenul slova, jež ho odlišují od kléru a reholníkú.
C23) Laici a klérus jsou v tom smyslu pojmy spíše sociologické. Viz však také pojem, kléros
v žalmu 15/16, 5-6, kde je to pojem Čistě teologický (úděl, podíl, dědictví).
(24) To uniká mnoha lidem obzvláště v těch zemích, kde skoro všichni jsou pokřtěni, jako
např. v Itálii, kde pak snadno sami křesťané se staví proti církvi Jako by oni jí nebyli.
Obdobně se zapomíná, že svátost pokání a povinnost zpovídat se (vyznávat hříchy) je
vlastní pokřtěným, ledy příslušníkům církve (sr. Mt 18f 15-18), kdežto pohan se před
křlem nezpovídá, protože ještě není člen církve.
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chozí vzhledem k vnitrocírkevnímu rozlišení mezi laiky a klérem či
kněžími. Když se na to zapomíná, dochází k n e d o r o z u m ě n í m a klamn ý m otázkám o povýšení a zhodnocení laiků v církvi (25), jež se hledá
v různých »službách« (ministeria), které však nikdy nedosahují »výše«
kněžství, tedy nechávají neuspokojené (26).
II. Vatikánský sněm pak označuje laika dvěma vlastnostmi, opět
kladnými: j e h o bytím ve světě a j e h o posláním ve světě. »Světský ráz
je vlastní a zvláštní pro laiky« (LG 31b) (27). »... laici... věřící... vykonávají svým způsobem v církvi a ve světě poslání vlastní celému křesťanskému lidu« (LG 31a). Laik je tedy křesťan, pokřtěný (28), který
žije ve světě (ve světském prostředí) a v něm působí jako křesťan, tj.
slouží Bohu (funkce kněžská, základní, v tom smyslu, a proto je zasvěcen), vydává svědectví Kristu (funkce prorocká, povšechná, sr. Mt
5,13-16) a přetváří zřízení a činnost podle Božího zákona (funkce královská, specifická). Laik se tedy sice liší od kněží v církvi (ti mu však
jen slouží, tj. přisluhují Boží slovo, eucharistickou oběť a svátosti, a
tak u m o ž ň u j í stykem s Kristem, sr. Jan 3, 28-30; 1 Kor 4,1; 2 Kor 5, 20,
aby mohl vykonávat své kněžství), a l e j e především člověk zasvěcený
Bohu jako j e h o syn v Kristu a jako takový působí ve svém světském
prostředí jako duše světa (29), jako apoštol (30); je zjev naprosto dynamický (31). O to šlo také II. Vatikánskému sněmu, který vybízí a podněcuje všecky k spoluzodpovědnosti (32).
(25) Zhodnotit laiky v církvi je potřeba, sr. LG 37, CD 17 atd., povýšil no, protože laik už
jako křesťan má nesmírnou důstojnost (sr. slova svatého Lvu V.: »Agnoscc, o Christiane, dignitatem tuam«,&/wo21,3; RJ 2193), jinak by přestal být laikem a stal by se knězem.
(26) Typická otázka: kněžství ženy; opět na základě sociologického pojetí ženy a kněžství;
viz shora pozn. 2.
(27) II. Vatikánský sněm není sněm dogmatický, ale leologicko-pastorálnl, jeho doklady
patří do tzv. magisteriutn ordinarium (sr. Sděleni 16. listopadu 1964, jež se uvádí na
konci konstituce Lumen gentium, EV 446); sr. I. ClSAft, Dialogickýpersonallsmiis - klíč
kpochopeníII. Vatikánského sněmu, v »Rozmach« 1987, č. 6, str. 20, a proto není divu,
že se Gaudium et spes (43b, EV 1455) vyjadřuje zase takto: »Laikům patří vlastně, i
když ne výlučně úkoly a činnosti časné.« Sr. shora, pozn. 15.
(28) Nutno chápat velikost křtu a vyvodit z toho všecky důsledky (např. také pro křesťanské manželství; sr. LG 11).
(29) Viz LG 38 s citátem posledních slov Listu Diognetovi, tak výstižném a krásném, když
líčí přítomnost a život křesíanů ve světě. Sr. AG 15f. O křestním zasvěcení viz LG 44a.
(30) LG 33, východisko pro dekret AA (viz AA 1, pozn. 2).
(31) Nějak se chová řada katolíků, kteří jsou pasivní ve světě a zcela se mu vzdávají, poddávají a oddávají, takže se skoro v ničem neliší od pohanského a ateistického (ne
všichni pohané jsou ateisté jako spousta křesťanů, i když v hříších, sr. Řím 1, 18-32)
způsobu myšlení a života (např. v manželství atd.).
(32) Spoluzodpovědnost neznamená, že v církvi všichni poroučejí, protože v církví je
potřeba se hlavně posvěcovat, ale znamená např., že rodiče vychovávají děti ve víře,
slovem i příkladem (sr. LG 41e, AA 1 lb; kánon 226, § 2; 1136 CIC), že křesťané, obzvláště biřmovaní, působí apoštolsky (AA 3, kánon 879 CIC) atd.
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N u t n o tedy hledět na laika především jako na křesťana uprostřed
světa, v němž se liší přiměřeně {distinctio adaequata) od nepokřtěných, a
teprve potom se lze jím zabývat v jeho vztazích uvnitř církve (LG 32 a 37).
Definice laika se musí zakládat především na kontextu vnějším církvi a
teprve potom na svazku vnitrocírkevním. Laik je především křesťan (sr.
kánon 96 a 204, § 1CIC) (33) a křest, křestní zasvěcení (ST. L G 44) je pro něho ustavující, zakládající a základní, kdežto rozdíl od kněze není v něm,
nýbrž v knězi, v kněžském svěcení, tj. ve svátosti kněžství (Ordo sacer), jež
je něco navíc, co neumenšuje laika, jeho důstojnost a poslání, ale vlastně
m u jen slou ží (kněžství služebné, sr. Mí 20, 25-28), nakolik jedná z moci
Kristovy osoby (in persona Christi, LG 10b, 28a, PO 2c), Hlavy a Služebníka církve (sr. Ef 5, 23. 25; Lk 22, 27) (34).
Laik se tedy liší předně od nekřesťana, nepokřtěného, rozdílem přiměřeným (distinctio adaequata), a teprve potom (v logickém sledu) od
kněze, hierarchie, rozdílem nepřiměřeným (distinctio
inadaequata).
II. Vatikánský s n ě m proto nejdříve pojednává o celém Božím lidu
(LG hi. II) a teprve potom o hierarchii (LG hL III) a o laicích (LG hl. IV).
3. Současná

teologická

revize a

prohloubení

V poslední době vyšly některé studie, jež znovu prozkoumávají
teologii laikátu a podrobují ji revizi ve smyslu námi naznačeném . Dva
autoři se zabývají p r o b l é m e m teologické základny pojmu laika v díle
Vaticano II: bilancio e prospetíive venticinque anni dopo (1962-1987): P. A.
Bonnet z hlediska kanonického, G. Magnani z hlediska teologického (35);
oba se snaží vlít nové hodnoty do pojmu laika a uzavírají odkazem
na pojem christifidelis v LG 31a a v novém Kodexu
kanonického
práva (36), s tím rozdílem, že pro Bonneta to je základna pro rozmanitou služebnost uvnitř církve (37), kdežto pro Magnaniho laicita je
známka celé církve. Je zřejmé, že se oba tito autoři ještě nevymanili
ze starého dualistického schématu »služby v církvi« - »laicita«, i když
Magnani se blíží více n a š e m u pojetí, tj. ztotožnění laika s křesťanem
jako takovým, a správně upozorňuje, že srovnávat laika s k n ě z e m by
(33) Jeden význačný italský teolog G. COLOMBO, napsal: »Dnes se zdá nejen naléhavé,
ale důslednější prohlásit, že laik musí být křesťan a dost«, ffaici nefla chiesa (různí autoři), LDC Torino 1986, str. 25.
(34) O kněžství jako službě sr. LG 28d, PO 6c, 12a.
(35) Viz shora pozn. 5.
(36) O novém Kodexu kanonického práva (CIC) JAN PAVEL II. prohlásil, že je to »poslední
sněmovní doklad« (21. listopadu 1983).
(37) Tak to pojímají také např. L. SARTORI a D. GRASSO.
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znamenalo definovat laicitu jako »ne-klerikálnost«, což nevyvede ze
slepé uličky (38). Je v t o m však nebezpečí »zlaicizování«, tj. přehnaného zdůraznění »indolis saecularis« celé církve, čemuž se vyhneme,
když p o j m e m e kněze jako sloužícího laikům uvnitř církve, jak t o m u
nasvědčují texty Skutků apoštolských a pastorálních listů svatého
Pavla (Sk 14, 23; 20, 28; Tit 1, 5), kdežto vlastní apoštolát je úkolem
hlavně biskupů a laiků (CD 12a; AA 2). Proto se nám zdá, že dobře
podložené a vyrovnané pojetí laika je toto:
Laik je křesťan, tj. pokřtěný, ale ne uzavřený do církve (nebezpečí
klerikalizace laika anebo pojetí církve jako společnosti pouze pokřtěných anebo zmateného pojmu kněžství) a jako takový přítomný a působící ve světě (jinak laicita-světskost svede do laicismu a je nebezpečí zesvětštění-sekularizace laika nebo i církve).
Je tedy potřeba a stačí uvědomit si dobře, co v s e j e obsaženo v poj m u křesťan a není potřeba ani záhodno omezovat se na oblast vnitrocírkevní; vždyť křtem se člověk právě stává členem církve (39).
G. Lo Castro, profesor kanonického práva na římské universitě
La sapienza (40), upozorňuje, že život ve světě je vlastnost vnější a čpí
manichejským dualismem a nemůže tedy definovat laika; dále, že kánon 225 vyvozuje povinnost apoštolátu u laiků z jejich křtu a biřmování, tedy z jejich křesťanského bytí. Kritizuje však laické-sekulární
pojetí celé církve (41) a hájí názor, že laicita pramení ze samého bytí
křesťana (42), to znamená, že »věřící je povoláním laik, protože povolán posvěcovat světské sku tečnosti, přivést je opět k Bohu, a to z prostého důvodu, že je pokřtěn« (43); je totiž přirozeným povoláním
(každého) křesťana přivést stvoření k Bohu (44).
Laik je tedy křesťan, a to ten,, který není kněz ani řeholník (45);
jinak se to vyjádřit nedá; ale přízvuk padá na to »křesťan«.
(38) Cit. ČI., sir. 512.
(39) Ovlivňuje také jakási podvědomá závist vůči knéžím. Ale v lom ohleduje církev zcela
»demokratická«, protože služebné kněžství je přístupno všem, kdo se chtějí stát knězem
(pokud k tomu rnají normální předpoklady); ovšem kněžství je laké velká zodpovědnost,
kterou nelze vyhledávat bez skutečného Božího povolání; sr. 1 Tim 3, 1-7; Žid 5, 4.
(40) Viz shora, pozn. 5.
(41) V Itálii je to pojetí S. DIANICHE a B. FORTE. G, LAZZATI rozlišil mezi sekularitoiu celé
církve a sekulární známkou laiků.
(42) Ne církve, ale křesťana!
(43) Cit. či, str. 490.
(44) Tamtéž,, str. 491.
(45) V tomto smyslu je to rozdíl fenomenologicko-sociologícký, sr. pozn, 13 a 23, kdežto
rozdíl právní je hlavně mezi knězem a laikem, viz pozn, 18, a tento rozdíl je základně
teologický, založený na svátostech (společného a služebného kněžství, jak vysvětleno
shora pod č. 2),
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U ž v s a m é m pojmu křesťana je obsaženo zasvěcení Bohu v Kristu
(na rozdíl od nepokřtěných) a apoštolsko-misijní poslání ve světě
(společné celé církvi, ale vlastní obzvláště laikům, podle LG 33 a AA 2).
Podle Magnaniho laik je z teologického hlediska křesťan (christifidelis), který uskutečňuje plně své křesťanské bytí ve světě jako konkrétním místě; mezi p o j m e m laik a p o j m e m křesťan není rozdíl než
nominální {disťmctio nominal is) (46).
V pojetí laika jako křesťana ve světě se ovšem musíme vyhnout nebezpečí přehnat laicitu do přílišného hodnocení světskosti, tj. světských,,
stvořených skutečností a dějin (47) v jakémsi naturalismu, a nutno zdůraznit to být křesťan, tedy vykoupený, ukřižovaný (48) a bojující s milostí
proti hříchu (Řím 7, 14-25; Gal 5, 13-26; E/6, 10-18; GS 37b).
M ů ž e m e tedy shrnout výsledky nejnovějšího teologického bádání
a prohloubení pojmu laika do těchto bodů:
a) Známkou laika je podle II. Vatikánského sněmu jeho přítomnost a
působnost ve světě, ale to je něco vnějšího a ne zcela výlučného;
b) teologicky či ontologicky laik je pokřtěný, tedy křesťan; j e h o
rozlišení od kněží (a řeholníků) je d r u h o t n é a je ze strany kněží (a řeholníků) (49).
Už před více než dvaceti lety E. Schillebeeckx vypočítal tyto prvky,,
j e ž tvoří pojem laika: 1) prvek kladný a všeobecný: všichni členové
Božího lidu jsou aktivní, 2) prvek záporný či spíše církevní a funkční:
laik nemá úřední úkoly, 3) prvek kladný a rozlišující (tím více, jestliže
se srovná s řeholníky): vztah se světem, který je cesta, na níž laik
hledá Boží království (50).
(46) G. MAGNANI, cit. či., str. 516, 531, 539, 540. Autor dodává, že není zbytečné používat
výrazu laik, protože to označuje a vyzdvihuje právě to plné a konkrétní místo ve světě,
v němž se uplatňuje laicita církve, str. 534; teologie Jaikátu však nemůže být samostatný LrukLál, str. 542.
(47) Stvořené skutečnosti nejsou profánní vc smyslu ateistickém, neodvislé od Boha, ale
jsou právě skutečnosti stvořené, závislé na Bohu a směrující k Němu,, ledy posvátné v
Širším slovu smyslu; sr. GS 36c.
(48) Gal 2, 20; 5, 24; 6, 14. Vo křtu svatém křesťan je poznamenán křížem; sr. Lk 9, 23.
(49) Jako řeholní stav žije plně křestní zasvěcení a je tak vzorem pro všecky věřící (LG 44),
kněžství je službu v církvi pokřtěným, aby mohli plně žít a rozvinout křest (LG 10b).
( 5 0 ) lí. SCHILLEBEECKX, Dejhiizhne del Jako crístiano, v La chiesa del Vaticano II, v y d . G .
BarAl)NA, Firenze 1965, str. 959-977, zvi. str. 966,968-969,975. Což odpovídá také pojetí laika v prvotní církvi, »Laik má křesťanský vztah se světem« (str. 969). To je základní A patří k církevní definici laika (str. 970). »Poslání církve ve světě je řídit human i z u j í c í proces na zemi (úkol lidstva jako takového) ke spáse, což je specifický úkol
církve, Proto rozlišující známka laika v církvi není humanizující funkce jako taková,
nýbrž nakolik směřuje ke spáse; v tom máme důsledně a podstatně tvářnost celistvé
funkce církve. To určuje rozlišující křesťanskou funkci laika, k níž klérus přispívá
svým úřadem přísně církevním [ecclesiasticóju (tamtéž).
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Také H. Urs v. Balthasar staví laika na místo, na n ě m ž se církev
setkává se světem, aby jej vedla ke spáse. Rozlišuje tri úrovně: první
předchází svátosti a t a m církev čerpá z Krista; na d r u h é úrovni se nacházejí svátosti a služebné kněžství a tam existuje protikladný vztah
mezi k n ě z e m a laikem; třetí úroveň je dána cílem církve, který určuje
život svých ú d ů , a t u se kněží a laici už neliší, ačkoliv laikovi připadají
pro j e h o místo ve světě zvláštní úkoly (51).
M ů ž e m e tedy s o u h r n n ě říci, že zdravá teologie hledí na laika v jeh o p o m ě r u se světem, kde je a působí jako křesťan, a nevyčerpává se
ve vnitrocírkevní problematice.
4. Praktické

důsledky

Omezit teologii laikátu na rozlišení laikátu od kléru ad intra církve
vede k soutěžení a takřka k protikladu (»laický neoklerikalismus« a
»demokracie« v církvi) a k otázkám o službách v církvi, včetně otázky
o kněžství ženy; rozlišení ad extra církve vede k pojetí laika jako křesťana a k zdůraznění j e h o apoštolského misijního poslání. Už Congar
upozorňoval, že celé dějiny laikátu se pohybují v napětí mezi dvěma
póly: klérem a světem. D n e s je doba napětí mezi církví a světem, ne
mezi laiky a klérem, který nehledá privilegia, ale nalezl znovu svou
funkci pokorných služebníků (52). Jestliže se napětí přenese dovnitř
církve, mezi laiky a klérus, buď se přežene s m ě r e m k služebnosti, ministeria, tedy laikát se připodobní hierarchii, a n e b o se zdůrazní příliš
společenství, communio a u m e n š í se smysl a význam hierarchie, sníží
se pojem kněžství (53). Proto Jan Pavel II. upozornil na nebezpečí klerikalizace laikátu a laicizace kléru (54). T o n e z n a m e n á , že by laici neměli být v církvi oceněni; viz o tom např. LG 12, AA 6d„ CD 10c a různé
kánony nového Kodexu kanonického práva (228, § 1-2; 230, § 3; 1421, § 2).
(51) H. URS v. BALTHASAR, II hico e !a chlesa, ve Sponsa ťerbí, Brescia J972, sir. 51 i.
(52) Y. CONGAR, Laico, v Dizionario reotogico, vyd. 11. FRIES, II, Brescia 1967, sir. 130.
(53) Vše se sleje pak do jakéhosi mlhavého pojmu »kněžství církve«,jež mnozí pak chápou
jednoduše jako kněžství věřících. Církev by byla Boží lid ve smyslu lidu nehierarchického,
tedy společnost demokratická, v níž rozhoduje většina (a deleguje též ke kněžství, třeba dočasně, i ohledné eucharistie, jež podle Kiinga a Schíllebecckxc by mohla být
konsekrována také pouhými věřícími); kněžství církve by bylo podloženo kněžstvím
Kristajinak se prý o kněžství v Novém zákone nemluví (chyba metodologická, jež dovozuje všecko z terminologie). Zapomíná se, že služebné kněžství je pro uskutečnění
kněžství věřících J e d n o je vztažné na druhé, doplňují se, nejsou v protikladu; církev
není sama od sebe, ale od Krista, a právě služebné kněžství představuje Krista a působí Jeho mocí, je pojítkem mezi Ním a církví,
(54) V projevu k švýcarské biskupské konferenci 15. června 1984; sr. Lineamenta pro biskupský synod o laicích, I. vyd. č. 9, IL vyd. č. 27,31; Sr. též A, VANHOYE, Áppunífsulla
teologia de/ taicafo, v »Civiltä Cattolica« 1987, IV, str. 128-129.
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Omezení pojmu laika na prorovnání s klérem vede také k ztrátě
křesťanského vědomí uprostřed světa, a tedy k laicizaci laiků, kteří
vstřebávají nevědomky, hlavně vinou dnešních hromadných sdělovacích prostředků, laicistické ideje a pohanský způsob života a rozlišují se od církve a často brojí proti ní, jako by církev byli jen kněží
nebo Vatikán. Tak buď vyjadřují nárok na osvojení »moci« v církvi
anebo se staví proti ní, jako by oni jí nebyli; obojí pak ústí často do
radikální kontestace (55).
Úmysl II. Vatikánského sněmu byl zcela jiný . Posílení laikátu, probuzení jeho vědomí a svědomí (či uvědomění) měly vést k jeho zesílenému evangelizačnímu svědectví uprostřed světa (56). Sama spolupráce laiků s pastýři má za cíl misijní poslání církve ve světě (LG 37d).
To vysvítá také z nového Kodexu kanonického práva: »Věřící (christifideles) jsou ti, kteří vtěleni do Krista skrze křest jsou ustaveni v Boží
lid, a tak se podílejí svým způsobem na kněžské, prorocké a královské
funkci Krista a podle vlastního stavu každého jsou povoláni vykonávat poslání (missio), jež Bůh svěřil církvi ve světě« (kánon 204, § 1,
který se netýká jenom laiků, ale také laiků). To odráží dobře i nauku
vyjádřenou v LG 30: »Pastýři vědí, že nebyli ustanoveni Kristem, aby
vykonávali sami celé spásonosné poslání církve vůči světu, ale že jejich skvělý úkol je vést věřící a uznat jejich služby a charismata tak,
aby všichni svým způsobem spolupracovali jednomyslně na společném díle.« Můžeme říci, že kněz je svátost (znamení a nástroj) Krista
v církvi a pro církev a církev, hlavně v pokřtěných (křesťanech jako
takových), je svátost Krista ve světě (57).
Povaha a poslání laiků je »světské«, tj. »laikům patří, na základě jejich vlastního povolání, hledat Boží království tím, že se zabývají
časnými záležitostmi a uspořádávají je podle Boha« (LG 31b). Jednotlivé úkoly laiků se vztahují na apoštolát ve světě. Úkol kněžský a
bohoslužebný: »laici se klanějí Bohu tím, že všude jednají svatě, a tak
zasvěcují Bohu sám svět« (LG 34b). Úkol prorocký (58): »Laici, i když
jsou zaměstnáni v časných záležitostech, mohou a musí vyvíjet
cennou činnost pro evangelizaci světa« (LG 35d). Úkol králov(55) Sr. PAVEL VI., Evangelii mtntiandi 58.
(56) Sr. I. Cis Aft, Dialogický personalismus .... cit., str. 29-32. Apoštolsko-misijní cil II. Vatikánského sněmuje výmluvné zřejmý také z počátečních slov konstituce Lumen gentium (sr. Ad gentes).
(57) Sr. I. CISAR, Církev svátost a marka, v »Rozmach« 1986, č. 5, str. 40.
(58) Proroctví nespočívá nu prvním místě v předpovídání budoucnosti, ale hlavně v torn,
že človék mluví jménem Boha.
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»Laici, i spojenými silami, mají uzdravovat světská ustanovení a p o d m í n k y j e s t l i n ě k d e ponoukají mravy k hříchu ...« (LG 36c).
N e n í tedy v h o d n é mluvit o laicích v církvi, ale o křesťanech ve světě. Křest z j e d n é strany působí základní rovnost v církvi, z d r u h é strany odlišuje od světa, kdežto kněžství j e služba v církvi a neexistuje výlučně pro obrácení a posvěcení světa (60). Křestní rovnost v církvi a
služebné postavení kněží v ní musí mít laiky k t o m u , aby vzali na sebe
spoluzodpovědnost a v jistém smyslu vlastní odpovědnost za obrácení světa.
ský(59):

Závěr
J m é n o laik, laici se používá z praktických důvodů, aby se krátce
vyjádřilo, kdy jde o členy církve, kteří nejsou kněží a případně řeholníci. Časem slovo křesťan nabylo spíše konfesionálního významu
na rozdíl od výrazu katolík, s kterým se původně krylo (61). D n e s by
se j m é n u laik chtěla dát náplň, rozhodně ne Laicistická. Laik je materiálně ve světě, ale formálně není »ze světa« (sr. Jan 17, 11. 15-16),
nýbrž je zasvěcen Bohu. Je to křesťan, následovník a úd Krista (sr. Sk
11, 26). Laik však není v církvi m é n ě c e n n ý ; a l e j e především křesťan, a
jako takový ovšem člen církve, ale také a především rozlišený ocl
nekřesťanů. Laik je dnes povolán k apoštolátu ve světě. Pravá náplň
j e h o j m é n a a s t a v u j e »být křestan uprostřed světa«, zatímco kněží mu
slouží svátostné a řeholníci duchovně. A tak je církev ve své organické j e d n o t ě svátostí, tj. účinným znamením spásy v lidstvu pro Boží
království (sr. L G 1).
(59) Královský úkol spočívá v tom, že se podrobujeme Boži vlňd&, ledy posloucháme Bohu
a podle Božích přikázání přetváříme celý život; sr. LG 36a, 5b.
(60) Je omyl mnoha katolíků chtít, aby jen kněží se zabývali apoštolátem, a není ideál pro
kněze vstupovat do továren jako dělníci; není zapotřebí kněží dělníků, ale dělníků
křesťanů; sr. LG 31b; PO 8 (jako výjimečný případ!); sr. S. QUADRI, lipresbitero cle attiviía professional!, v II přete per gii uomini ďoggi, vyd. G. CONCETTI, Roma 1975, str.
615-629. Není sice vnitřní rozpor mezi kněžstvím a býL délníkem, ale apoštolát mezi
dělníky je úkolem hlavně laiků; sr. PAVEL VI., Qctogeslma advenietis 48; PAVEL VI.,
Popuiorum progressio 81; sr. také Kongr. pro feholniky aid., The evangelical demands
(12. srpna 1980), I, I, C, II (10). Kněží se podjali úkolu apoštolátu v továrnách výjimečně a také ne vždy s úspěchem, ale i za cenu příliš vysokou; jejich úko! je spíše připravit
laiky pro apoštolát v jejich vlastním prostředí. Církevní doklady vyzývají laiky, aby oni
sami působili apoštolsky ve světě,
(61) Jméno křesťan, chrístiands (-o/), bylo dáno učedníkům Krista v Antiochii, viz Sk 11,
26. Katolík je odvozeno od »církev katolická«, jež se vyskytuje po prvé u svatého Ignáce
z Antiochie (»kat ho like ekkiesía«„ Smyrn. 8, 2. tj. všeobecná, universalis: kaťhoien gen);
dnes má účel označovat spíše všecky křesťany, tj. pokřtěné, tedy katolíky, pravověrné a
protestanty, na rozdíl od nepokrlěných; slovo katolík někdejako v Itálii nabylo v politické
mluvě také významu čistě politického, např. ve výzvách komunistů k politické jednotě.
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Bylo by dobře, kdybychom se místo jména laik, které zní spíše sociologicky, vrátili ke jménu křesían a žili je naplno, Laici se nesmí cítit
poníženi, protože v církvi je málo co poroučet, v církvi se slouží (sr.
Mí 20, 25-28) a posvěcuje se, a to především sebe sama. Ale církev
jsme všichni společně, každý na svém místě (sr. 1 Kor 12) ve společné
lásce (1 Kor 13); a církev je poslána hlásat a budovat Boží království ve
světě, mezi lidmi, k jejich spáse, a musí být a jednat jako jednota (sr.
Jan 13, 35). Laici jsou křesťané, kteří skrze služebné kněžství jsou
spojeni s Kristem a žijí z něho, aby vnášeli Život (sr. Jan 10, 10) do
světa (62).

Články
T H E O D O R PEČIVA

(Mnichov)

JOSEFU ZVĚŘINOVÍ UDĚLEN ČESTNÝ DOKTORÁT V TÜBINGEN
V hlavní aule Ebcrhard-Karlovy univerzity v Tübingenu byly 30. listopadu
1988 udčleny čestné doktoráty katolické teologie. Teologická fakulta jimi poctila knčze-teology, z n á m é svou odvahou a n e k o n f o r m n o s t í : chilského kardinála
Juana Fresna Larreina, Jihoafričana Smangalise Mchaču (v JAR vede ústav kontextuální teologie), švýcarského jezuitu Ludwiga Kaufmanna, známého z časopisu
(62) Jak upozorňuje A. VANHOYE V článku cit. v pozn. 54, laici jsou povoláni k podílení
(purticipuzione) na životů církve, přičemž je nutno vyhnout se dvěma úchylkám: zatlačit jo na oknu (emarglnazlone) a klerikalizovnt je. Přípravná Uneamenta pro biskupský
synod o laicích uvádí pastorální rady pro církevní skupiny, hnutí, katolické školy atd.
(Č. 56-59); ovšem vše to má za cil poslání, missio církve (in comunioneperla missione).
U?. jsme připomnéli shora (viz pozn. 32), že spoluzodpovědnost v církvi zavazuje k
aktivní výchově détí v rodině a k apoštolátu; vše závisí na správném pojmu církve, která
není společnost statická, převážně právní jako stát, aleje to událost milosti v nás, sr. (.
ClSAft, článek cit. v pozn. 57; nejde jen o to organizoval něco, nýbrž hlavně posvěcovat so, a lak posvěcovat druhé; církev není pouze společnost vnější, aleje hlavně mystérium, tajemné Télo Kristovo; víc než debatovat je potřeba v církví se modlit, protože
církev řídi Kristus, Dobrý pastýř Duchem svatým, tedy milostí. Od Něho všichni přijímáme (sr, £/'4,16). Nám záleží hlavně na tom varovat na základě správného pojetí laiku jako křesťana před nebezpečím soutěžení laikátu s klérem uvnitř církve, protože to
nemá smysl, ale škodí jednotě církve, laik se stává klérem a přestává být laik (sr. LG
IQb, rozdíl je podstatný), služebné kněžství je služba v církvi, svátostná, není to moc
právní jako ve státě, nýbrž moc dávat život (sr. Mt 20,25-28; Jo« 10,10), různé služby,
ministeria jsou vždycky vnější vzhledem ke služebnému kněžství a v nich nespočívá
důstojnost osoby, laik musí zachovat a vykonávat své vlastní poslání ve světě (tak jako
také žena, sr. pozn. 2 a I. CíSAft, článek cit. v pozn. 57, str. 42). Samozřejmě to předpokládá, že na laiky se musi klást větší duchovní požadavky.
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Orientierung, a Josefa Zvěřinu. Z vyjmenovaných mohl do Tübingenu přijet jen
L. K a u f m a n n . Dr. Zvěřinoví byl diplom předán začátkem listopadu západ oněmeckými diplomaty v Praze. Československá vláda se zřejmě teologů bojí:
zatímco A. Dubček mohl převzít svůj čestný doktorát v Bologni osobně, J. Zvěřinoví nebylo československými úřady zaručeno, že by se mohl vrátit z NSR domů a později mu d o k o n c e československé úřady pas při cestě do Polska na hranicích odebraly.
V Tübingenu ú v o d n í řečník poznamenal, že zatímco starořímská teologie
stát oslavovala, křesťanská teologie se takovou cestou dostávala jen do slepé
uličky. Dnes je prý cesta »mezi privatizací a politizací teologického myšlení
úzká«, ale kdo hledá Boží pravdu, musí n a k o n e c počítat se »společenskými důsledky«. Řečník dále rozvedl myšlenku, že zatímco v totalitárním režimu teolog
tyto důsledky plodně přijímá, je teolog v otevřené západní společnosti odsouzen
do učebny a k akademickým diskusím. Tíibingenská falkulta, aby tento kruh
prorazila, žije s Latinskou Amerikou, Afrikou i komunistickým Východem a
sympatizuje s teology nekonformisty. V průběhu slavnostního aktu bylo také
vzpomenuto katolického biskupa Mekongské delty ve Vietnamu, který zemřel
několik dní po komunistickém výslechu.
Oslavy začaly ráno mší svatou v místním kostele svatého Jakuba.)ojf celeb r a n t L. K a u f m a n n je mezi tiibingenskými studenty oblíbený, jak také dokázaly
později ovace v aule, když přebíral diplom. K a u f m a n n ů v učitel prof. Hans Kling
seděl v první řadě zcela zaplněného sálu.
Velký potlesk sklidil rovněž prof. Max Seckler za svou přednášku Motiv
Boží říše v počátcích katolické tiibingenské školy, b o h a t o u na odkazy i na Hegela a Brocha a končící výzvou studentům: » Buďte věrni církvi, ale především
hledejte Boží království!« Délka této přednášky - jeden a půl hodiny - zanechala stopy na pozornosti publika, přesto však potlesk po zaslaném projevu d r . ) .
Zvěřiny, přečteném dr. J. Rabasem, byl neméně intenzívní a srdečný.
Mezi přítomnými v publiku k jednomu tisíci lidí byli také opat Anastáz Opasek OSB a P. Radim Valík OSB.

JOSEF ZVĚŘINA

(Praha) (*)

TEOLOGIE VE SVĚTLE AGAPE
Děkovná řeč při převzetí čestného
doktorátu

Spectabilis pane děkane, vysoce vážení páni profesoři!
Doctor theologiae se nesmí stát pouze titulem nebo poctou, nýbrž je to
též výzva a služba. Zvláště však, přichází-li toto uctění od university, jež se
tak významně zapsala do duchovních dějin a ještě dnes v tom pokračuje.
Jaký význam měla tíibingenská škola - starší a mladší - a jaký stále
ještě má dnešní teologická fakulta, zde nemusím rozebírat. Chtěl bych
(*) Vychází bez vědomí autora.
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jen zdůraznit tři body, jež se mi zdají důležité pro dnešní stav kultury
všeobecně (1), pro nynější duchovní život (2) a zvláště pro mou vlast (3-5).
I. Před 150 lety, v době doznívajícího osvícenství, zdůraznila tiibingenská škola nejen nadpřirozený rys zjevení, církve, milosti atd., nýbrž
vzbudila též smysl pro tajemství vůči jednostranné racionalitě a chosismu.
Jistě ne zcela malý koperníkovský čin!
Jeho působení vyciťuji ve velmi širokých souvislostech. Přirozeně
nelze vždy prokázat přímý vliv, mluvit o literární závislosti nebo odvodit přímou vývojovou linii od něj k dnešním duchovním dějinám. Přesto
bych právě v něm chtěl určit první zárodky dnešní postpositivistické
éry. Bylo vytvořeno ovzduší, v němž tehdejší setba dnes přináší plod,
tehdy stanovený počátek uzrál v mnoha rozličných oblastech.
1.1. Toto dědictví je dnes překvapivě patrné docela i tam, kde vládl
racionalismus v nejvýraznější podobě: v přírodních vědách. I jim se stává stále zřetelnější - kromě materialismu v positivistickém způsobu
myšlení - že přírodní vědy nejen neodpovídají na »poslední pravdy«
člověka, nýbrž že ony samy ve své vlastní oblasti nemohou dojít k žádné
poslední pravdě, a již zcela nikoli ke konečné odpovědi. Pýcha neomezeného rozumu ustupuje pokornému poznání dočasnosti přírodovědných tvrzení. V tomto stále celistvějším pohledu je duch nejen otevřen
dalšímu bádání, nýbrž í nezbadatelnému. Zde postačí pouze zmínit jméno Carl Friedrich Weizsäcker. Tento postoj je jistě výsledkem vnitřního
vývoje věd, nebyl by však pravděpodobně tak snadno přijat bez onoho
ovzduší, bez oněch předpoldadů, k jejichž vytvoření již předtím přispěla
svým způsobem tiibingenská škola.
Tento přínos se samozřejmě projevuje jasněji v duchovních vědách a
jejich rozličných proudech.
1.2. Ve filosofii bych chtěl působení tiibingenského počinu zdůraznit v obratu, jejž vyznačují jména jako Max Scheler, Martin Heidegger a
možná Edmund Husserl nebo Pierre Rousselot, Maurice Blondel a Emile
Mersch. Zde bylo připraveno úsilí o celek, uznání svatého a vzbuzení smyslu
pro symbolické. Opětné uznání zážitku a básnické mluvy není snad od tohoto pramene zdaleka tak vzdáleno, jak by se na první pohled mohlo zdát.
2.1. Teologie od té doby prožila velké dějiny, jež však nejsou jednoznačné. Na jedné straně došlo k biblické, patristické a kerygmatické obnově, na druhé straně se rozšířila pestrá paleta rozličných teologií, že se
bezradně mluví o krizi teologie. Myslím však, že se i zde najde zlatá nit,
jež vychází z tiibingenské školy. Studie Josefa R. Geiselmanna pro německy a Emila Vermeila pro francouzsky mluvící prostředí ušetří důkaz. Je nepřehledná řada teologů, kteří přes všechny rodily »subkutánně« - abychom se vyjádřili s Karlem Rahnerem - pokračují v duchovní
spřízněnosti s tiibingenskou školou a jejími nástupci.
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2.2. Vzpomeneme~li ještě evangelickou tiibingenskou školu, je velké
otevření teologie ještě zřejmější. A odtud vede cesta k ekumenismu, k širokému ekumenismu tiibingenské fakulty, který se n e v z t a h u j e jen na
otázku vyznání, nýbrž rozprostírá se dnes od Latinské Ameriky až na
Východ, jak to u k a z u j e i čestný titul m n ě t o u t o fakultou propůjčený.
2.3. Ano, i já se prohlašuji za žáka tiibingenské školy. Josef Adam
Möhler, pak Joseph Matthias Scheeben, R o m a n o Guardini a m n o z í
další, kteří vyšli z t o h o t o duchovního proudu, byli mými učiteli. Scheeben a Guardini by podle m é h o mínění měli právo být prohlášeni mezi
m n o h a novými svatořečenými mučedníky a vyznavači za nové učitele
církve. I současné práce této fakulty - aniž bych výslovně jmenoval jednotlivé osoby - pro mne osobně z n a m e n a j í velkou pomoc.
Tím mi budiž dovoleno přejít ke třetí části, v níž bych chtěl opět zmínit některé body v uvedených souvislostech, abych tak mohl doplnit
obraz uvedené spřízněnosti volby.
Nejprve trochu k všeobecnému stavu, pak o mé vlastní práci.
3. Moje vlast n e n í východ, nýbrž srdce Evropy. To znamená, že k tom u t o srdci krev přitéká, ale pak ze sebe vydává nový život. Nejvýrazněji
to lze ukázat na příkladu gotiky a baroka v Čechách.
Lze však též zjistit, že n a naši půdu začíná pronikat i postracionalistický a postpositivistický d u c h o v n í postoj. Přes marxistický monismus
se začíná prosazovat zmíněný obrat - samozřejmě a n o n y m n ě - a to i v
přírodních
vědách.
3.1. Zvláště pak ve filosofii např. přejal a rozvedl Jan Patočka pojem
pravdy ve stopách Martina Heideggera a E d m u n d a Husserla. Ten je
n y n í obohacován jeho žáky ve střetnutí s vládnoucí ideologií. Oni překročili hranice mezi filosofií a teologií a přiblížili filosofický pojem
pravdy jeho biblickému obsahu.
3.2. Další oblast otázek našeho myšlení a naší zkušenosti se týká svobody. Zakoušíme dnes na vlastním těle, jak je důležité rozlišovat mezi »osvobozením od« a »svobodou k«, jak to kdysi bystrým pohledem uvedl Karl
Rahner. Nám přitom již vůbec nejde o nějaké teorie, nýbrž o nejbolestnější
otázku našeho duchovního života a kultury všeobecně a o správnou a skutečnou náboženskou svobodu zvlášť, a to i ve společensko-politickém úsilí.
Po těchto krátkých p o z n á m k á c h mi budiž dovoleno přejít k mému
vlastnímu oboru, abych krátce načrtl svou teologickou práci. Vychází z
prvenství lásky. N e n í to n ě c o podstatně nového, neboť tu jde o d r u h o u
nosnou tradici katolické teologie od Augustina přes františkánskou školu k Pascalovi a Newmanovi, přes tiibingenskou školu, jak jsem už s
vděčností zmínil, přes Nouvelle théologie ve Francii, přes Karla Rahnera a mnohé, m n o h é další, jejichž jména nejsou dosud zapsána v nebi.
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Za něco vděčím i evangelické teologii, např. Dietrichu Bonhoeefferovi, Paulu Tíllichovi a dalším dosud žijícím teologům.
4, Má vlastní cesta však byla vyznačena velkým utrpením naší církve.
Za zdmi vězení, uprostřed nenávisti velkých a malých žalářníků mě
přivedlo svědectví spolubratři k poznání, že nejvyšší základ bytí a tedy
též první ontický princip je láska. Zmiňme zde jen některá jména této
»české teologie«: Jan Evangelista Urban OFM, Silvestr Braito OP, Adolf
Kajpr SJ, Dr. Antonín Mandl.
4.1. Vše bylo třeba znovu promyslet. Pravdu jako la condescendance, laskavou náklonnost, jak jsem nedávno našel tento výraz u Y. Labbého. Svobodu jako vzájemné sebeotevření, víru jako pisiis di' agapén
energoumene (Gal 5, 6).
4.2. Agape sama ve svých různých podobách - na základě zjevení musela nabýt podstatné platnosti: jako otevřenost a očekávání, jako
blízkost, setkání a přítomnost, jako soucit a odpuštění, jako spoluúčast
a společenství, jako jednota a plnost člověka, ba docela jsoucího vůbec.
Tedy: o pravdu, svobodu a lásku se opírá vývoj mého myšlení, chtění,
boje a této teologie. Největší je však láska (1 Kor 13, 13).
4.3. Z tohoto hlediska osvětlují tyto zásady celý obsah křesťanského
učení. Teologie pak již není vševědoucí učitelkou nebo všemocnou
ovladatelkou božských tajemství, ani mistryní hermeneutiky, jak se
nyní domnívá Claude Geffré, ani ne pouze služkou, jež by dnes byla povinna tak či onak spl ácet svůj příspěvek, nýbrž musí se stát sestrou a průvodkyní všech lidí tím, že sestoupí ze svého dřívějšího trůnu téměř v
nadsvětské výši na tuto zemi.
Bůh pak již není pouze absolutní bytí, neutrální actus purus, jenom
ens a se, ho on, nýbrž Bůh s námi a pro nás. V důsledku toho by se měla
teologie přeměnit v hyatologii, jak to nedávno vysvětlil dokonce v Japonsku J. Ariga hebrejsko-řeckým neologismem. Tak se myslí starý Bůh
jako nová agape.
Relationes, vycházení, missiones, actus nationales atd. in Trinitate
zůstávají dobrou duchovní předškolou pro nové nazírání na Trojici;
trojjediný Bůh existuje v podstatných podobách agape jako otcovství,
synovství, bratrství, a tak jako jedno společenství Jednota a protějšek
samostatnosti jsou v agape podivuhodně zachovány.
Odtud vede první krok k ekonomické pneumatologiv. vylitá láska
naplňuje a obnovuje vše, Duch svatý nám připomíná Ježíšova slova a
uvádí nás hlouběji do jeho tajemství (Jan 14, 26).
Kristologie - zdola i shora - pozná a uzná, zamiluje si a zvěstuje Logos v jeho slově, v jeho znameních a činech, ve smrti a zmrtvýchvstání,
ba dokonce v jeho boholidské pro-existenci jako nejvyšší, absolutní a
neodvratné zjevení agape. Samozřejmě s matkou Marií.
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Církev jako communio se již téměř stalo heslem, právě tak jako svátosti coby znamení lásky.
Bůh jako Stvořitel již není pouze jen moc a moudrost, nýbrž se ukazuje jako stvořitel v tvůrčím a naplňujícím vztahu agape, jíž podstatně
je; a k němu nás láska eschatologicky vede, jak nás učí Jan a Pavel.
4.4. Takto přichází teologie do srdcí věřících. Agape vytváří nového
člověka, nové společenství, kulturu a civilisaci lásky, novou »devotio
moderna*. Odtud se zapaluje oheň mladých lidí na celém světě, který
vzplanul v rozličných hnutích a byl vržen do charismatické obnovy.
Není žádné jiné cesty! Tím vzniká naddejirtny úkol křesťanství: nová
teologie pro první,, druhý, třetí a pro čtvrtý svět. To je její závdavek pro
třetí tisíciletí a pro konečný cíl celých dějin.
5. V tom tkví též nejhlubší základ všeobecného ekumenismu. V této
souvislosti a na této pudě cítím povinnost obzvláště vyjádřit, co nejen
mně, nýbrž mnoha mým krajanům - věřícím i nevěřícím - tíží svědomí.
Naše vina leží na zvěrstvech, jichž se určitá část našeho národa dopustila na Němcích. Po válce a pak při tzv, odsunu sudetských Němců. Z
české strany již nad tím před lety vyslovili nejhlubší politování básník
Jaroslav Durych a filosof Jan Patočka. Nyní prosím i já při této příležitosti o odpuštění naší viny. Prosíme vás o skutečné usmíření a modlíme se
k Bohu o milost do kořene jdoucího obrácení.
Zapřísahám z tohoto řečniště celé lidstvo, aby se nikde a nikdy již
něco takového nedopustilo anebo to jen mlčky připustilo. Učte se od
nás: osvobození nepřináší vždy a také ne bezprostředně svobodu! Se vší
rozhodností musíme my - osm milionů křesťanů v naší zemi - vytvořit
nové bratrství, novou budoucnost.
To budiž posledním výrazem vděku za poctu, již mně a mé práci udělila s tak velkorysým uznáním tato fakulta. Proto patří úcta především
vám, moji druhové a bratři.
(Přeložil Václav Steiner)
*

Odmítnutí

víz západoněmeckým

*

*

teologům

V neděli 23, října 1988 se měl na velvyslanectví Spolkové republiky Německo
v Praze k o n a t slavnostní akt, b ě h e m něhož měl být československému teologu
dr. Josefu Zvěřinoví předán d o k t o r á t honoris causa univerzity v Tübingen. Kromě toho měla být v katedrále svatého Víta slavná mše, kterou měli koncelebrovat členové senátu teologické fakulty univerzity v Tübingen. Společně s dr. Josefem Zvěřinou měli pak být přijati kardinálem Františkem Tomáškem.
Československé úřady odmítly udělit senátu univerzity v Tübingen v s t u p n í
víza, a t o i po osobní intervenci z á p a d o n ě m e c k é h o ministra zahraničí Genschera.
33

VLADIMÍR N E U W Í R T H

(Lovaň)

POZNÁMKY K PROGRAMU A ČINNOSTI KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
Několik slov úvodem
Pří své poslední cestě do Itálie, kdy jsem navštívil Řím, pobyl v Jižním Tyrolsku a hovořil s řadou lidí vzdělaných i prostých, proniklo
mne hlouběji vědomí, že český katolicismus je lepší než jeho pověst
doma a v zahraničí.
Vězeňskou vazbu v šedesátých letech jsem odpykával většinou ve
Valdicích neboli Kartouzích. Když jsem viděl na procházce biskupy, řádové a diecézní kněze, vzdělané laiky, profesory a spisovatele ... kladl
jsem si otázku, proč český katolicismus neměl v národě větší vliv. Došel
jsem k závěru, že jednou z příčin je neznalost vlastní minulosti, neznalost života a díla celé řady osobností české katolické kulturní historie od
18. století do naší doby.
Dodnes vzpomínám na jeden pohovor s Josefem Papicou, redaktorem katolického týdeníku Neděle, který jsem s ním měl v prvních letech
po druhé světové válce. Papica řekl: »Setkávám se často s mladými lidmi, kteří kritizují minulost a tvrdí, že se nic neudělalo. Podobají se lidem, kteří kráčejí po silnici a plivají na ni. Zapomínají na to, že mohouli po ní kráčet, musel ji předtím někdo postavit.«
Ve svém referátě hodlám předně promluvit o Akademii křesťanské v
Praze, to znamená o něčem, co patří historii, jež však může být pro nás
poučením a inspiračním zdrojem. Následovat budou poznámky na
okraj programu a činnosti dnešní naší Křesťanské akademie, jež má své
sídlo v Římě.
Počátky Akademie křesťanské v Praze
Naše Křesťanská akademie, jež má sídlo v Římě, není první iniciativou téhož jména v českém národě. Je vhodné si připomenout počátky
Akademie křesťanské v Praze. Ve 4. čísle I. ročníku Methoda, jež vyšlo
5. května 1875, čteme úvodní článek pod titulem Akademie
křesťanská
v Praze. Na počátku autor píše: »V životě národů ustavičně panuje
proudění života duševního, objevující se buď přibýváním aneb klesáním. Rozkvět s úpadkem stále se střídá. O křesťanských národech dějinami lze dokázali pravdu nezvratnou, že ustavičně pokračují ve všelikých oborech života duševního, pokud věrnými zůstávají zásadám
svým. Přítomná doba protiv zejména zavdává podnět k čilému životu.
Lhostejným býti není možno.« A dále: »Jestliže v celém světě neobyčejný
panuje ruch, dlužno zajisté také nám v zápas se pustili na jevišti světovém.«
Na počátku Akademie křesťanské v Praze stála Svato-Václavská
záložna, založená v roce 1872. Iniciativa vyšla z usnesení jedné valné
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hromady této záložny. Byl přitom zvolen výbor, který měl vypracovat
stanovy. Výboru předsedal kanovník dr. Mikuláš Karlach. V 6. čísle Methoda z 5. července 1875 čteme: »Návrh statutu Akademie křesťanské v
Praze, který tyto dny zadán jest ku schválení vládnímu,« Z návrhu statutu vybíráme několik bodů či paragrafů:
§ 1 Jméno spolku jest: »Akademie křesťanská v Praze«, vědeckoumělecká jednota katolíků všelikého stavu.
§ 3 Účel jednoty jest: pěstovati vědy a umění v duchu církve katolické, péči míti o reformu a zvelebování hudby kostelní, tolikéž o zachování starožitností církevních.
§ 5 ... Za tou příčinou jsou v akademii křesťanské čtyři odbory: a) odbor vědecký, b) odbor hudební, c) odbor výtvarných umění, d) odbor archeologický.
§ 6 tJdové jednoty jsou: a) zakládající, b) činní, c) přispívající a
d) čestní. Údy mohou býti buď osoby jednotlivé neb morální.
§ 7 Údem zakládajícím stává se, kdo jednotě nejméně částku 200 zl.
r. č. k účelům spolkovým buďv hotových penězích aneb materialiích tétéž ceny věnoval. Za údy činné a přispívající přijímají se katolíci tuzemci, a sice: za činné, když skládají ročně nejméně 5 zi. r. č. aneb pro
osobní zásluhy o to, co jednotě účelem, jimi od ředitelstva jmenováni
byli; a za přispívající, Icdyž se zaváží k ročnímu příspěvku 1 zl. r. č. Čestným údem může po návrhu ředitelstva valnou hromadou jmenován býti, kdo o jednotu zvláštních zásluh si získal.
První valná hromada se konala 2. dubna 1876. Všichni účastníci dostali vytištěnou zprávu, co Akademie vykonala v roce 1875. V průběhu
schůze bylo zvoleno tzv. ředitelstvo. Starostou byl zvolen kanovník dr.
Karlach a náměstkem starosty malíř ]. Heliích. Volbou stali se předsedy:
odboru vědeckého prof. Klement Borový, odboru hudebního Ferdinand
Lehner, odboru uměleckého malíř Josef Hellich a odboru archeologie
architekt Antonín Barvitius.
Všimněte si růstu počtu členů: V 11. čísle Methoda z r. 1875 čteme, že
Akademie křesťanská má téměř 1.300 členů; v čísle 1 z roku 1876 čteme, že
Akademie čítá 1.800 členů. V čísle 9 z roku 1877 se dovídáme, že vzrostl
počet členů na 3.000. V roce 1880 měla Akademie 3.320 členů. V dalších
letech však počet klesal: 1883 na 1.559; 1884 na 1.306 a 1885 na 1.256,
Na návrh prof. Borového byla zavedena ještě druhá skupina přispívajících členů, kteří platili ročně příspěvek 3 zl.
Orgány Akademie se staly časopisy: Časopis katolického
duchovenstva (vycházel do roku 1949); Cecilie - od 9. ročníku Cyril (vycházel do roku 1944) - věnující se církevní hudbě; a Method, který se věnoval výtvarnému umění a archeologii a zanikl po 30 letech v roce 1904.
Akademie křesťanská v Praze byla jedním z projevů kulturního růstu českého národa. I když vidíme v růstu a poklesu členstva určité výkyvy, můžeme říci, že vyrůstala z nadšení kněžstva i laiků. Na každý pád
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měla Akademie širokou členskou základnu. Tím se liší od nynější Křesťanské akademie, mající sídlo v Římě, I když beru n a zřetel, že exil n e n í
tak početný, jako byl n á r o d ve vlasti v sedmdesátých letech m i n u l é h o
století, docházím k závěru, že se otázce členské základny a formulaci
programu n e v ě n u j e náležitá pozornost. Akademie křesťanská v Praze
nacházela své inspirační zdroje v jiných zemích Rakouska, v Německu,
v Lovani atd. Její existence podporovala iniciativu jiných slovanských
n á r o d ů . Zajímavý je po t é t o stránce dopis biskupa Strossmayera.
Akademie křesťanská poslala v roce 1882 u příležitosti dostavění a
vysvěcení kate drály v Dj altově v Chorvatsku z n á m é m u biskupovi Josefu
Jiřímu Strossmayerovi blahopřání. Dostala od n ě h o dopis t o h o t o znění:
Slavná Akademie a ctění moji pánové!
Vřelé díky každému z Vás! Bůh Vás žehnej v šlechetném p o č í n á n í
Vašem! V mém chrámu stoličném oslavují a vzývají se svatý Cyril a svatý Jan Nepomucký. Toť bude nám vždy svatým rukojemstvím oné lásky
a svorností, když běží o p o d p o r o v á n í svatých a bohumilých záměrů.
My jižní Slované rádi vyznáváme, že n á m jako v každém dobru tak i
v pěstování křesťanského u m ě n í za vzor právě velmi slouží velmi roz u m n ý a velesrdečný pobratimský národ český. Za tou příčinou jest
nám každé u z n á n í se strany Vaší živou pobídkou, abychom v každém
spravedlivém a šlechetném snažení až do konce vytrvali.
Prosím pak Slavnou Akademii a její ctěné členy, by tak d o b ř í byli a
m n e do počtu zakládajících členů svého čestného spolku vřadili. K tomu cíli pokládám si za čest poslati 200 zl. Odporoučím se další Vaší náklonnosti a lásce bratrské.
Se zvláštní úctou a láskou zůstávám na vždy Slavné Akademii ponížený sluha
Josef Juraj Strossmayer, biskup
V Djakováru, dne 16. listopadu 1882
Pres velký počet členů, který Akademie měla, byla její existence po
stránce k u l t u r n í i f i n a n č n í závislá na nepříliš velkém počtu jednotlivců,
na jejich horlivé práci a případně i na jejich peněžence. Ferdinand Lehner
např, byl členem Akademie, založil a zásoboval články dva časopisy: Cyrila
i Methoda. Bez jeho stálé f i n a n č n í podpory by tyto časopisy nemohly
existovat Po této stránce se situace v exilu podobá situaci Akademie
křesťanské v Praze.
Křesťanská
akademie jako
společenství
Křesťanská akademie má smysl v společném hledání pravdy. Určitý
počet lidí musí žít ve spojení, aby hledali a formulovali pravdu. Zůstaneli Křesťanská akademie spolkem s »mrtvými « členy, kteří se sejdou nebo
také nesejdou jednou v roce na určitém místě, pak používá tento spolek
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neprávem označení »akademie«. Společné hledání pravdy stálo u vzniku a tvořilo náplň existence akademie Platonovy, od níž všechny společnosti, které se nazývají akademií, převzaly své jméno.
Jádro členstva Křesťanské akademie by měli tvořit lidé, jejichž vnitřní život vyrůstá z českého náboženského a kulturního úsilí doby první
republiky, německé okupace a ze znalosti současné diktatury. Nynější
stav katolické církve v Československu není možno si představit bez tohoto pozadí. Mnohaleté pokulhávání Křesťanské akademie svědčí o
tom, že z tohoto základu nevyrůstá. Dosud nebyla vydána ani informativní přehledná studie o české katolické činnosti za zmíněné období.
Nestačí totiž ovládat český jazyk, žít z kultury jiných národů a být do
značné míry cizincem v kultuře vlastního národa.
Předně by měla Křesťanská akademie vydat ve zvláštním sborníku
všechny projevy a dokumenty Jana Pavla IL tykající se tématu
kultury. Řada z nich vyšla např. ve Studiích. Myslím však, že v nich nevyšly
všechny. Na každý pád by vydání zmíněného sborníku mělo patřit mezi
nejdůležitější úkoly Křesťanské akademie a jeho obsah by měl tvořit
součást našich pohovorů a spoluurčovat linii naší činnosti.
Česká otázka není v prvé řadě něčím exklusivním. Je součástí universální lidské otázky. Proto je třeba, aby ti, kdo řeší českou otázku, byli
obeznámeni s životem a dílem nejvýznamnějších soudobých autorů a
seznamovali s ním své krajany. Vím, že se to snadno řekne a obtížně
uvádí ve skutek. Jedna z forem realizace, o níž se už mluvilo, není tak
obtížná. Mám na mysli vydávání malých děl významných autorit soudobých v českém překladu a s doslovem.
Neslouží nám ke cti, že dosud nevyšlo téměř nic např. od Hans Urs
von Balthasara.
Tato překladatelská a editorská práce by se měla rozšířit i na nejvýznamnější autory minulosti, kteří patří ke klasickému odkazu evropské
kultury. V každé generaci by mělo vyjít aspoň něco menšího od autorů,
jakými jsou kupř. Bossuet, Fenelon, Mikuláš Kusanský atd. Překlad by
měl být doplněn studií nebo doslovem. Svého času, pokud jde o Bossueta, vydal Martin Kabát v českém překladu výbor dvaceti kázání Bossuetových a jeho Discours sur Vhisloire universelle, tzn. spis, který se zabývá dnes obzvlášť aktuální filosofií či teologií dějin.
V posledních letech vyšla řada knih a článků o české otázce a českém, respektive československém státě. Autoři většinou opomíjejí ideu
koruny svatováclavské. V ní je vyjádřena z křesťanské inspirace svébytnost českého státu, federativní tendence a zapojení do evropského celku. Životnost ideje koruny svatováclavské se v moderní době prokázala
v rakouské monarchii, v první republice, za německé okupace a po ní, i
za komunistického režimu. V této ideji je vysloveno několik základních
politických principů. Neváže se přitom na určitou státní formu. Bylo by
dobré vydat znovu český korunovační řád s komentářem beroucím
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ohled na stav vědeckého bádání a změněnou situaci nebo vydat studii
prof. Josefa Cibulky, jež vyšla v ČKD, roč. 75 (100), 1934, pod titulem
Korunovační řády středověké a Karla IV. korunovační rád králů českých. Případně by se mohla vydat studie Cibulkova s doslovem kompetentního historika, což by se dalo nejsnadněji realizovat Toto vydání by
posloužilo jako zdroj úvah o české otázce.
Idea koruny svatováclavské jako státní idea je mnohem starší než
idea 28. října. Články a studie vycházející v Německu a západní Evropě
neberou dostatečně na zřetel ideu svatováclavskou při posuzování politických dějin a situace střední Evropy v posledních generacích. Československý čí český stát uprostřed Evropy považují často za umělý útvar
a omyl dějin.
Positivní stránku situace církve v Československu není možno si
představit bez katolické obnovy obzvláště druhé půlky první republiky
a období německé okupace. Prvních deset let po první světové válce je
poznamenáno velkým odpadem od církve. Tento odpad by! ovocem, jež
uzrálo v posledních desetiletích rakouské monarchie. Druhé desetiletí
republiky charakterizuje velký vzestup katolicismu v českých zemích.
Řada kněžských osobností, jež často vystudovala v cizině, podílí se na
této obnově. Díla se ujímá i nová laická inteligence. Totální nasazení za
německé okupace přispělo k růstu katolické akce studentů a mladých
dělníků a zaškolilo první generaci pro podzemní práci. Bylo by třeba
zachytit na magnetofonový pásek paměti lidí, kteří např. prošli vlivem
dr: Habáně a jiných kněží. Charisma působení na mladého člověka si
uchoval dominikán Habáň od prvních let kněžství až do pozdního stáří.
Na magnetofonovém pásku bychom slyšeli hlas prof. Jiřího Veselého,
kterému je přes sedmdesát, vedle hlasu Miroslava Nováka, kterému je asi
třicet. Jde o činnost dosud nepopsanou. Paměti a vzpomínky by se měly sebrat, logicky uspořádat a vydat. Vedle Habáně přichází v úvahu celá řada
osobností nejen dominikánských, nýbrž i z jiných řádů. Je nutno vzpomenout aspoň františkána P. Urbana a jeho plánů a co se mu z nich podařilo
realizovat. Do sběrné práce by měli být zapojeni i bohoslovci.
Je třeba, abychom získali přehled o české katolické kulturní činnosti
za posledních 200 let, abychom byli s to lépe zodpovědět českou otázku,
která se v naší době opět klade. Důležitou součástí tohoto obecného
přehledu je přehled českých katolických
periodik.
Nejstaršfm a nejdéle vycházejícím periodikem byl Časopis katolického duchovenstva (ČKD). Začal vycházet v roce 1828 a zanikl v roce 1949. Vyšlo celkem 114 ročníků. V nich vidí člověk jako v zrcadle ducha českého kněžstva, zápasícího a tvořícího českou teologickou terminologii a zatíženého historismem a prakticismem. Nebylo by těžké zpracovat hlavně jubilejní články včetně úvodního článku Jungmannova a
napsat o nich studii, v níž by se osvětlilo, jak časopis vznikl, jaké měl
problémy a potíže, které osobnosti byly jeho největšími podporovateli, a
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to jak svou spisovatelskou, tak organizátorskou činnosti. Existence časopisu by se dala rozdělit do určitých period, souvisejících s jeho redigováním, s osobami určitého formátu nebo s otevřeností peněženky. Po
několikaletém listování v časopise a četbě řady článků a životopisu jeho
zakladatele, je možno říci dvě věci: nenajdeme tu mnoho článků, v nichž by
byla patrná vnitřní náboženská zkušenost autorova. Dále j e možno říci,
že české kněžstvo ve svém celku nevynikalo dostatečným zájmem o kulturu a otevřeností peněženky pro kulturní křesťanskou činnost. Pro nedostatek zájmu odběratelů a finanční podpory časopis zanikl a musel
být obnoven. Nevycházel od začátku roku 1853 do konce roku 1859, to
znamená celkem sedm let. V určitých letech by časopis těžko mohl existovat např. bez osobní finanční podpory Antonína Podlahy.
ČKD nebylo j ediným katolickým periodikem. Vzpomeňme už zmíněného Cyrila, dále Methoda, moravské Hlídky, časopisů první republiky
atd. Je tedy celá řada časopisů, jejichž vznik, existence a zánik by měl
být zpracován v přehledné studii.
Podobně jako potřebujeme přehled českých katolických periodik,
tak potřebujeme přehled činnosti katolických
nakladatelství
Předně
vzpomeňme vydavatelství majících v názvu jméno »dědictví«:: Dědictví
svatováclavské,
které vzniklo už v roce 1669 a zaniklo v době josefínské. V minulém století vznikla další dědictví: svatojanské; sv. Cyrila a
Metoděje; sv. Prokopa; sv: Ludmily, Dědictví maličkých. K tomu bylo
by třeba zmínit se o řadě dalších vydavatelství; vzpomeňme alespoň Staré Říše, Exercičního domu v Hlučíně, dominikánské edice Krystal v
Olomouci atd. Účelem našich řádků není snaha po úplnosti, nýbrž pouhý náčrt.
S činností těchto edic byl spjat život a činnost jejich zakladatelů a
kolporterů. Pokud jde o kolportery vzpomeňme jen postav dvou prostých lidí, Sebastiána Kubínka a Jana Ryby. V přehledných statích bylo
by třeba zachytit ony zakladatelské a kolporterské postavy. Zde mám
jednu otázku: V padesátých letech se mluvilo o tom, že nakladatel a
knihkupec Ladislav Kuncíř píše paměti. Myslím, že tyto paměti dokončil. Zde v zahraničí žije jeho syn, který je dnes v důchodu. Zajímalo
by mne, zda se rukopis pamětí nachází na Západě. Nebyly-li vydány, měla by je vydat Křesťanská akademie.
S prací edicí souvisí i zakládání knihoven. Byly periody, kdy se této
činnosti věnovala velká pozornost. Vzpomeňme i v této oblasti zásluh
Antonína Cyrila Stojana, který n e n í ovšem jediný.
Čeho potřebujeme dále, toť přehledné biografické zpracování kněžských osobností činných v oboru křesťanské kultury. S tímto tématem
úzce souvisí zpracování tématu, které leželo na srdci dr. Antonínovi Šuránkovi, totiž: Kněz v české krásné literatuře. Vzpomeňme kněžských
postav v dílech Boženy Němcové, K. V. Raise nebo v době naší v Hranici stínu Jana Čepa.
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Navrhuji vydávání sborníku kulturně historických statí, které by se
zmíněnou tématikou zabývaly. Myslím, že by nemělo být problémem,
aby takový sborník vyšel jednou za rok nebo za dvě léta.
Křesťanská akademie by měla připravit a vydat lexikon
kněžských
postav, jež byly činný v oblastí české kultury od doby tzv. národního
obrození dodnes. V době zvýšeného boje proti církvi je vydání takového
slovníku dvojnásob důležité. Český slovník teologický} Ottův slovník
naučný, ČKD, Hlídka, Bibliografický slovník širšího Ostravska atd.
by práci na lexiku českých kněžských postav usnadnily.
Velice žádoucí by byla putovní výstava o kulturní činnosti nejdůležítějších klášterů v českých zemích. V naší vlasti byly zrušeny všechny
mužské řehole a kláštery. Putovní výstava by měla připomenout naší
emigrací a jiným národům nespravedlnost tohoto zásahu do života církve a národa a zdůraznit tisícileté velké dílo klášterů jako kulturních
středisek.
Podle údaje dr, Antonína Kratochvíla prošlo v Československu od
roku 1948 do roku 1968 přes 320.000 občanů vězením. I dnes dochází k
zatýkání občanů pro náboženskou činnost, i když ne v takovém měřítku
jako v uvedeném dvacetiletí. V časopisech Křesťanské akademie vycházejí zprávy o procesech a vězněných věřících. Dr. Kratochvil má nesporně zásluhu, že obeznámil svět s tím, co se v naší vlasti dělo. Vazba je
pro většinu politických vězňů určitým druhem exercicií. V pozadí nynějšího vzestupu zájmu o náboženství v naší vlasti stojí pevný postoj a
aktivita těch, co prošli vězením. Před nedávnem jsem slyšel přednášku
jednoho reformního komunisty o situaci v naší vlasti ve zmíněném dvacetiletí. Vypadalo to tak, jako by v tomto období trpěli jen reformní komunisté, Myslím, že Křesťanská akademie má vůči této skupině věřících
velký dluh. Neprojevila větší zájem o svědecké výpovědi těch, kteří přišli
do zahraničí. Dosud nevydala podrobnější přehled o procesech s věřícími. Zajímalo by mne, jak je to s prací p. Freie, který bydlel v Mnichově a
pracoval na disertaci o tomto téarnatu. Pro nemoc tuto práci přerušil.
Bylo by užitečné, aby tato práce byla dovedena ke konci a vydána. V
každém případě by se měly sbírat svědecké výpovědi těch uprchlíků v
zahraničí, kteří prošli vězeními.
Spolupráce Křesťanské akademie s jinými
institucemi
V zahraničí existuje řada iniciativ, časopisů a skupin, jež mají zájem
o křesťanskou obnovu a křesťanskou kulturu. Bylo by na čase, aby
osobními styky a formulací programu došlo k určité koordinaci. Předpokladem jakékoliv spolupráce je cor rectum, přímé srdce, ono srdce, o něž
prosíme, když říkáme slova modlitby: Cor rectum crea in me Deus, srdce
přímé stvoř ve mně, Bože. Po mnohaleté zkušenosti konstatuji, že nedostatek přímého srdce je základní překážkou růstu věci Boží. Koordinace
vyžaduje určité spolupráce a každá spolupráce vyžaduje plnění slibů.
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Chtěl bych závěrem připomenout slovo, které jsem vícekrát slyšel z
úst dr. Habáně: Každé velké dílo potřebuje dobrou koncepci a lásku k
detailu. Ve svém referátu jsem se snažil přispět alespoň v přehledu k formulaci koncepce práce Křesťanské akademie a vycházet při tom z lásky
k detailu. Nezbytnou součástí koncepce práce Křesťanské akademie
musí být obnova toho, co bych nazval českou katolickou
pamětí. Na
tuto obnovu jsem při psaní tohoto referátu bral podstatný zřetel.

Rozhovory
K A R E L SKALICKÝ

(Řím)

STÁT A CÍRKEV
Rozhovor s redaktorem
BBC
Jak dalece jsou dosud směrodatná ona často citovaná rčení: »Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu« a »Není vlády, která
by nepocházela od Boha. Ty, které jsou, od Boha jsou zřízeny. Když se
tedy někdo staví proti vládě, staví se proti řádu, který dal Bůh.« Platí
to stále pro poměr křesťana ke státu?
Ta dvě »rčení« - jak Vy říkáte - jsou stále směrodatná. Nejde totiž o
jakákoli rčení, ale o výroky, které jsou součástí Písma svatého. Ten
první je výrokem Ježíšovým a nachází se v synoptických evangeliích.
Ten druhý je směrnicí, kterou vytyčil svatý Pavel ve svém listě Římanům. A
oba texty ovšem musí být čteny v t o m kontextu a vykládány z t o h o
kontextu, v němž byly napsány. Když je budeme takto číst a vykládat,
pak význam prvního textu se dá opsat asi takto: nepleťte dohromady politiku a náboženství, záležitosti císařské a tedy veřejnosprávní a záležitosti Boží a tedy náboženské. Ty se sice m o h o u všelijak prostupovat a
vzájemně podmiňovat, ale nesmí se ztotožňovat, takže platí: císařovo
císaři a Boží Bohu.
Pokud pak jde o směrnici svatého Pavla, týkající se vládní moci, že
totiž pochází od Boha, pochopíme ji asi nejlépe, budeme-li ji číst jako
skrytou polemiku s revolučně-anarchistickými zelotskými tendencemi,
které se tu a t a m v prvotním křesťanství ozývaly. Proti nim svatý Pavel
zastává přirozenou oprávněnost státu tím, že h o odvozuje z Božího zřízení. To jistě neznamená, že stát si může osobovat absolutní moc. Jen o
pár řádek dál Pavel dodává: »Vládcové jsou v Boží službě, když se drží
svých úkolů« {Řím 13, 5). Když se jich nedrží, když přestupují Boží
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nařízení, pak v s t u p u j e v platnost jiný princip, který je vysloven ve
Skutcích apoštolských, ž e totiž »sluší se poslouchati více B o h a než lidí«
(Sk 5, 29), Kdyby neplatil t e n t o druhý princip, tedy onen první princip,
že totiž veškerá moc pochází od Boha, by se mohl s n a d n o zneužít na
ospravedlňování jakéhosi teokratického totalitarismu, jak ho známe z faraónského Egypta nebo z nabuchodonozorovského Babylonu.
Na druhé straně jsou ovšem závazky
nům. Měl by stát být vůči občanům

a povinnosti
neutrální?

státu vůči

obča-

Tuším, co chcete říci, když hovoříte o neutralitě státu vůči občanovi.
Máte na mysli asi to, že není věcí státu, aby občanovi předpisoval, co má
nebo nemá považovat za umělecké, co má nebo nemá pokládat za vědecky prokázané, v čem má nebo nemá spatřovat smysl a n a p l n ě n í svého života a tak podobně. Stát prostě nemá překračovat meze své kompetence a rozhodovat o věcech, o nichž mu nepřísluší soudit. Vzpomeňme
si jen, jak se kdysi prosazoval Lysenko proti Mendelovi, dialektická logika proti logice matematické, socialistický realismus proti surrealismu,
Pavlov proti Freudovi a jak ještě dnes se občanovi vnucuje j a k o nejvědečtější světový názor dialektický a historický materialismus. O těchto
věcech nepřísluší rozhodovat státu.
Když kdysi marxisté požadovali odluku náboženství od státu, měli by si
dnes uvědomit, že i jejích ideologie je jakýsi druh náboženství. Vždyť když
to vezmete důsledně, ta jejich dialektická hmota, věčná, nekonečná, nestvořená, ale vše tvořící a zase pohlcující, co to je, ne-li jakési božstvo? A
tak když odluka, tak odluka. Nejen ocl křesťanství a od církví, které se
jím inspirují, ale i od marxismu-leninismu a od partaje, která se o něj
opírá. V tom smyslu by se tedy dalo říci, že stát by měl být neutrální, což
znamená, nevázaný na žádný vyhraněný světonázor.
Neutralita je však příliš negativní pojem a říká jen velmi málo o vztahu
mezi občanem a státem. Když se trochu zamyslíme nad těmito dvěma
pojmy, vidíme, že jsou vlastně souvztažné. Člověk se stává občanem
teprve tehdy, když se začieňuje clo státu. A lidská pospolitost se stává
státem v moderním slova smyslu teprve, když se skládá z lidí, kteří se
svobodně rozhodli uzavřít mezi sebou společenskou smlouvu za účelem
obecného dobra všech zúčastněných, čímž se sami stávají i subjekty
práv a povinností a tedy vpravdě občany. Bez tohoto více m é n ě vědom é h o a svobodného smluvního prvku neexistuje ani stát, ani občan v
plnosti svého pojmu. Neexistuje stát, ale jen aristokratická Oligarchie
nebo tyranie, nebo diktatura, nebo patriarchát či matriarchát n e b o totemistické zřízení, nebo prostě jen účelová horda. A neexistuje ani občan,
ale jen pán a rab, vrchnost a nevolník, mužík a báryn, služebník a
náčelník, chasa a pantáta hospodář.
Stát jsou tedy jen občané sdružení smlouvou o spolupráci za účelem
obecného blaha. Každý občan tedy může o sobě říci: stát, to jsem taky
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já. Aby se ovšem tato smlouva o spolupráci mohla realizovat, potřebuje
pracovníky, kteří by se její realizaci plně věnovali, potřebuje to, co bychom mohli nazvat státním aparátem. A netřeba dokazovat, že státní
aparát je vždy v nebezpečí odcizit se státu jako pospolitosti všech občanů a postavit se proti nim jako na nich nezávislá a svéprávná veličina.
Proto je nutná neustálá kontrola státního aparátu ze strany státního
společenství občanů. A tato kontrola ovšem musí být institucionálně zabudovaná do samé správní struktury státu. Kde tyto institucionalizovnné kontrolní vazby chybí, kde se bere za nedotknutelné dogma, že stát,
který se nachází v rukou komunistické strany, vyjadřuje ty nejhlubší
zájmy dělnické třídy a veškerého pracujícího lidu, ať prší nebo svítí
sluníčko, tam se státní moc neodvratně odcizuje celému státnímu společenství a stává se pouhým nástrojem aristokratického gangu, který je
o sobě přesvědčen, že je něco lepšího než ti druzí, protože vlastní klíč k
rozluštění hádanky celé historie a je povolán prosadit to rozluštění stůj
co stůj. A tak luští a louská, až třísky lítají, neboť když se kácí les, lítají
třísky, a obnovuje - tolik let po Francouzské revoluci, jež nastolila republiku - aristokratickou oligarchii, ba za Stalina přímo diktátorskou
tyranii, zapřísahající se Marxem, Engelsein a Leninem, že vládne jménem všech plebejů, údajně za jejich velikého nadšení a potlesku.
Když tedy to všecko uvážíme, lze říci, že státní aparát má své oprávn ě n í jen, nakolik je opravdu službou dopomáhající státní pospolitosti
občanů uskutečňovat společné dobro. Avšak tam, kde státní aparát sc
osamostatnil a postavil nad státní pospolitost jako její nekontrolovatelný a nesesaditelný vládce, tam snižuje občana na úroveň poddaného a
ze státu dělá, jak to kdysi lapidárně vyjádřil svatý Augustin, » m a g n u m
latrocinium«
neboli jedno velké darebáctví.
Je vůbec myslitelná
opravdová náboženská
svoboda ve státě, v
němž má ústavou zaručenou vedoucí úlohu strana, hlásající
vědecký
světový názor založený na materialismu
a ateismu?
Ve státě, kde jen jediná politická strana má institucionálně zajištěnou svou vedoucí úlohu, může náboženská svoboda existovat, i když
její existence je prekerní. Takové státy jsem však viděl. Jako příklad
bych jmenoval třeba Zambii. Avšak ve státě, kde taková jediná politická
strana je přesvědčena, že svou vlastní ideologii musí stůj co stůj vnutit
všem občanům a zformovat je tak říkaje k svému obrazu a podobenství,
v takovém státě je náboženská svoboda nemyslitelná. A že takový stát je
bohužel současné Československo, o tom nás veřejná vyjádření jeho
mluvčích jako soudruhů Bifaka, Trávníčka, Hrůzy, Cinoldra a jiných
nenechávají na pochybách. Jen jeden příklad. Bývalý vedoucí úřadu pro
věci církevní píše 23. ú n o r a 1977 v Rudém právu toto: »Na zasedání
ÚV KSČ v říjnu 1972 ... bylo řečeno, že socialistický člověk, aktivní,
uvědomělý tvůrce nové společnosti, musí být osvobozen od předsudků
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a tmářství. Patří k ním náboženství, které je po staletí spojeno se sociálním útlakem ... Proto zcela otevřeně a upřímně říkáme, že se n e m ů žeme v zájmu dalšího rozvoje socialismu vzdát rozvíjení cílevědomé
činností k p ř e k o n á n í náboženských pozůstatků ... T e n t o zápas povedeme trpělivě a b u d e m e vytvářet všechny podmínky, aby se v průběhu budování socialismu ateismus upevnil ve vědomí každého československéh o občana.« Tolik velice jasně soudruh H r ů z a . Věru nemusím být obdařen zvláštní prozíravostí, abych nepředvídal, že jediný výsledek této blah o d á r n é osvětové činnosti, kterou tito soudruzi tak horlivě rozvíjejí, nebude zrození nového socialistického člověka, ale nanejvýš vyprodukování příkladného náboženského idiota, kterého, když se jim patřičně vyvede, zplodí k vlastnímu obrazu a podobenství.
Někde existuje odluka církve od státu. V úvahách o odluce
církve/církví od státu se rozeznává odluka přátelská a nepřátelská. Oč vlastně jde?
Stručně by se asi dalo říci, že přátelská odluka je ta, k níž se došlo oboustranným uznáním výhod takového uspořádání. Jak církev, tak stát se přátelsky shodnou, že pro oba bude lepší, když se nebudou vzájemně prolínat a
podpírat a tím všelijak zasahovat do svých vlastních kompetencí. Nepřátelská odluka vznikla obvykle tam, kde stát vedený proticírkevně smýšlejícími lidmi, upřel církvi jakoukoliv podporu s úmyslem vytlačit ji do soukromé sféry a zbavit ji jakéhokoliv vlivu na veřejné smýšlení lidu či národa.
K nepřátelské odluce docházelo často z historických příčin. S císařem
Konstantinem, či přesněji s Teodosiem, začala pro církev, po třech stoletích pronásledování římským státem, nová epocha, které se obvykle
říká konstantinská. Charakteristickou známkou této epochy je úzká
symbióza mezi státem a církví, čili aliance trůnu a oltáře. Církev slouží
státu tím, že mu dodává nábožensko-ideologickou výztuž a stát slouží
církvi tím, že jí zabezpečuje její hmotnou existenci. Z této symbiózy se
vyvinula ona známá středověká doktrína o dvou mečích, duchovním a
světském, jež se mají vzájemně p o d p o r o v a l Celý kresianský
středověk
žil t o u t o koncepcí, i když ani tehdy nechyběli její kritici. Stačí pomyslet
na Valdenské nebo u nás na Chelčického.
S novověkem se však začaly stále bolestněji pociťovat meze této koncepce, která se stávala nepohodlnou jak pro stát, tak pro církev, neboť
stát se v ní mohl snadno zredukovat na pouhý nástroj v rukou církve a
naopak církev se mohla často dostat do područí státu jako jeho posluhovačka a přisluhovačka. Dnes církev, hlavně díky D r u h é m u vatikánskému sněmu, toto pojetí vztahu mezi státem a církví definitivně opustila.
Je možné a žádoucí,
nezasahovaly?

aby církve byly apolitické

a do politiky

vůbec

Aby církve byly apolitické, je jistě možné, nasadíme-li jim n á h u b e k a
dosáhneme-li jejich účinné isolace od společnosti. Je jenom otázka, zda
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je to žádoucí. A tu ovšem se musíme ptát: žádoucí pro koho? Žádoucí to
je jistě pro ty, kteří správu veřejných věcí chápou jako loutkové divadélko. Všechno se má a musí hýbat podle toho, jak ústřední loutkař uzná za
dobré. Běda, kdyby se nějaká loutka začala hýbat samostatně a tím přestala být loutkou. T o je loutkářem pociťováno jako jeho ohrožení a urážka. Nu a Československo je dneska bohužel loutkovým divadlem. Je dovolené jen to, co je výslovně přikázané. Všecko ostatní je stíhatelné,
když se loutkáři zazdá. Jenomže dnes už je přece dostatečně známé, že
model řízení ä la »loutkové divadélko« je překonaný. Moderní společnost nemůže být nazírána mechanisticky, ale kyberneticky, což znamená, že správa věcí lidských je řízením, do něhož musí být zakalkulován
fakt, že řídící centrum nemá co do činění s loutkami, ale se samostatnými, svobodnými osobami a že tedy vlastně nejde ani tak o řízení jako
spíš o utváření veřejného mínění a chování tím, že se společnosti vštěpují, v ní udržují či znovu oživují základní mravní principy, hodnoty a
kriteria. A v tom jistě církve mohou hrát velmi positivní roli, pokud se
jim nechá jejich identita a nebudou se nutit do rolí, které jim jsou bytostně cizí,, jak je tomu například v případě kněžské organizace Pacew
in terriSy která pod zástěrkou mírové práce je ve skutečnosti nucena
spolupracovat na likvidaci církve a křesťanství. Pochopitelně, kdo si postaví dogma, že náboženství nemůže hrát žádnou positivní roli v socialistické společnosti, jako naši nynější vedoucí soudruzi, ten je nucen
uchylovat se v řízení společnosti stále více k modelu loutkového divadla
a tím jen prohlubovat společenskou krizi, a to nejenom tu morální, ale i
ekonomickou, neboť vše se vším souvisí, jak ostatně učí sám marxismusleninismus. Proto se asi soudruh Gorbačov tak vřele ujal milénia pokřesťanštění Rusi, aby rozrazil model loutkového divadélka a otevřel cestu
perestrojce. Naši soudruzi však nějak pozapomněli na heslo: »Sovětský
svaz náš vzor«, jehož se dříve tak srdečně dovolávali, a vydatně loutkaří
i nadále, proti všemu a proti všem.
Není dialog mezi křesťany a marxisty vlastně typickým,
příkladem
dialogu hluchých a nemůže ten nejpříznivější
výsledek být jedině
»dohodli jsme se, že se
nedohodneme«?
Myslím, že věc není tak beznadějná, jak se zdá napovídat Vaše otázka.
Vždyť v době »Pražského jara« se marxisté pozoruhodně přičinili, aby se
prolomily ledy. Stačí zmínit se o lidech jako Milan Machovec, Vítězslav
Gardavský, Erika Kadlecová, Jaroslav Hranička a jiní. S těmito marxisty byl
možný dialog. Ovšem, že byli odstraněni z vedoucích míst, umlčeni a nahrazeni jinými, tak zvanými »skalními«, je věc politováníhodná, přesto však
myslím nás neopravňuje mluvit o dialogu hluchých. Pravda, sovětská invaze tento dialog zmrazila, a to nejen v rámci československém, ale vůbec světovém. Zmrazení však, jak je vidět, nebylo trvalé. Devatenáct let po setkání
v Mariánských lázních, organizovaném tenkrát sdružením
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schuft a Československou
akademií věd, tu máme symposium v Budapešti, které se konalo v říjnu roku 1986 na téma »společnost a etické
hodnoty« a bylo organizováno Maďarskou akademií věd a vatikánským Sekretariátem
pro nevěřící.
Bylo zdůrazněno, že jde o první krok, ač po pravdě řečeno, nebyl
první, uvážíme-li ona setkání organizovaná v šedesátých letech Pavlovou společností. Za marxistickou stranu prohlásil ve svém úvodním
projevu předseda Maďarské akademie věd Iván Berend, že »v průběhu
dialogu mezi marxisty a katolíky je možné dospět k dorozumění a odhalit mnohem hlubší a četnější shody než relativní rozdíly i v otázkách
mravních«. A za katolickou stranu řekl ve svém závěrečném zhodnocení předseda vatikánského sekretariátu pro nevěřící, kardinál Poupard: »Zdá se nám mimo jiné podstatným, aby křesťansko-rnarxistický
dialog se neomezoval jen na výměnu názorů mezi univerzitními pracovníky, nýbrž aby možnost takového svobodného rozhovoru v ovzduší
dokonalé rovnoprávnosti mezi osobami byla poskytnuta opravdu reálně
jak křesťanům, tak marxistům na všech úrovních a ve všech zemích, v
nichž žijí, bez ohledu na politické zřízení.«
Pro situaci v Československu je však příznačné, že na tomto symposiu nebyl prof. Machovec ani dr. Kadlecová, Byl tam jen prorektor Karlovy univerity, Bohumil Němec, osoba pro křesťan sko-marxistický dialog ne právě representativní.
A tak se bohužel i zde projevilo, že svoboda je opravdu nedělitelná,
že nejsou-li svobodní křesťané, nemohou být svobodní ani marxisté, jak
kdysi neúnavně opakovala dr, Erika Kadlecová, která za Dubčeka
vystřídala ve funkci církevního tajemníka dr. Hrůzu; žena, o níž jsem
slýchal mluvit naše biskupy jen s velikým uznáním. Jenomže zanedlouho se stalo, že dr. Hrůza opět vystřídal ve funkci Eriku Kadlecovou.
Zřejmě, aby se proti ní dokázalo, že svoboda je přece jen dělitelná, když
si dupneme, A tak si dupli a dokázalo se to; s výsledkem, že nejsou svobodní ani křesťané, ani marxisté. Jen ideologičtí náhončí současné reálsocialistické vrchnosti bytní a tloustnou. Dá-li se však o nich mluvit jako o marxistech, to ať si marxisté vyříkají sami mezi sebou.
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Dokumentace

POSTAVENÍ KATOLICKÝCH VĚŘÍCÍCH V ČESKOSLOVENSKU (*)

1. K podstatě církevní politiky československého
režimu
Církevní politika československého režimu a zejména jeho vztah k
nej početnějšímu náboženskému společenství u nás, ke katolické církvi,
zasluhuje důkladný rozbor. Tato problematika stále více nabývá na důležitosti a je jí věnována vzrůstající pozornost i mezinárodní veřejností.
Tato kritická pozornost je oprávněná: snad v žádné evropské zemi s
výjimkou Albánie n e n í katolická církev více omezována a potlačována
než právě v současném Československu. V málokteré oblasti se československé státní orgány dopustily jednání, které by tak poškozovalo mezinárodní prestiž republiky a natolik se rozcházelo s přijatými zásadami
respektování lidských práv, jako právě v postupu vůči katolické církvi.
Na různých politických školeních představují ideologičtí pracovníci
katolicismus jako politického nepřítele číslo jedna. Je třeba si nejprve
položit otázku, proč právě katolická církev vzbuzuje u představitelů
československého režimu takovou alergii a takový strach.
Politické moci je zřejmé, že v konfrontaci s církví utrpěla porážku.
Její tvrdá, někdy primitivní, jindy velmi rafinovaná represivní politika,
trvající s různými obměnami už několik desítek let, nepřinesla plánované výsledky. Náboženství u nás odmítlo odumřít. Katolická církev má
dnes v naší zemi větší autoritu, než měla kdykoli předtím v našich novodobých dějinách. Od církve odpadli spíše její formální členové; skutečný
zájem o náboženství - od neurčitých sympatií širokých kruhů po vlny
konverzí hlavně intelektuálů a mládeže - stále roste. Intenzita náboženského života mnohých věřících se během pronásledování upevnila. V nezávislé kulturní tvorbě (např. v samizdatové literatuře, soukromých seminářích a celé škále spontánní vzdělávací a umělecké činnosti)
se československý katolicismus ukazuje jako jeden z nej plodnějších a
nejvlivnějších ideových směrů.
Věřící a lidé s nimi sympatizující tvoří í početně významnou část
obyvatelstva. Ti, kteří od církve odpadli nebo vyrostli bez kontaktu
s náboženskou výchovou, se v naprosté většině nestali přesvědčenými
ateisty či zastánci marxistického »vědeckého světového názoru«, nýbrž
lidmi světonázorově zcela nevyhraněnými. I oficiální statistiky Ústavu
(*) Kolektivní studie psaná v lednu 1988. Uveřejněno v samizdatové radě Qrleniace jako
č. 27 z května 1988, odkud jsme studií s vděčností přejali.
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vědeckého ateismu uvádějí, že přesvědčených ateistů je v Čechách a na
Moravě sotva 14% a na Slovensku 9%.
Církve představují prakticky jedinou organizovanou společenskou
skupinu, kterou stát monopolně neovládá a kterou fakticky nemůže
delegalizovat. Stát je naopak nucen církvím výslovně přiznat ústavní a
jiná práva. Nemůže se totiž zcela proti značné a odhodlané části svých
občanů postavit, byť samotná existence a životaschopnost církví přinejmenším zpochybňuje pravdivost státní ideologie a narušuje monopol
totalitní moci.
Existuje však ještě hlubší příčina sporu církve s totalitním státem,
Církev celou svou podstatou poukazuje k duchovní dimensi skutečnosti, k hodnotám překračujícím obraz světa vnucovaný státní ideologií.
Křesťanská víra vychází vstříc touze moderního člověka po znovunalezení vertikálního rozměru skutečnosti a plného smyslu života. Poukazuje k autoritě ducha, k »duchovní moci«, která se nejen nepodřizuje
autoritě státu, ale nastoluje rovinu, z níž je možné a nutné podrobovat
státní moc nezávislému mravnímu soudu (teologové hovoří o prorocké
Či sociálně kritické roli církve, navazující na úlohu starozákonních proroků a mnoha světců a mučedníků, kteří odmítli klanět se idolům státní
moci, ať už za dob římské říše, jakobínského teroru či nacistické diktatury). Filozofové a sociologové ukázalí, jak tento důraz na duchovní dimensi souvisí s počátky a základními principy politického pluralismu
Západu a myšlenkou lidských práv. Zvlášť současný papež Jan Pavel II.
opakovaně zdůrazňuje, že obhajoba nezadatelných práv člověka, který
je svobodným dítětem a obrazem Božím a nikoli majetkem státu, patří
neoddělitelně k poslání církve a k podstatě křesťanského učení.
Pokud se stát drží totalitního nároku na absolutní kontrolu veškerého společenského i osobního života včetně svědomí občanů, nutně cítí v
církvi svého oponenta. Nepřátelství vůči církvi může tedy sloužit jako
spolehlivý indikátor nedemokratického charakteru státní moci; také z
tohoto důvodu je pozornost věnovaná náboženské politice státu oprávněná.
Útlak a pronásledování katolické církve v Československu nespočívá především v jednotlivých opatřeních a represích vůči zvlášť horlivým
věřícím (jak by se běžnému československému občanu mohlo zdát při
poslechu západních stanic, které referují především o jednotlivých drastických zákrocích). Tyto jednotlivosti jsou jen dílčími důsledky zásadnější skutečnosti. Kamenem úrazu je sám model života církve (zejména
postavení církve ve společnosti), který se stál snaží mocensky prosadit a
ideologicky a propagandisticky zdůvodnit.
Československý režim se snaží učinit z církve trpěný zájmový spolek
k »uspokojování dosud přežívajících náboženských potřeb« menšiny
ideově nevyspělých občanů, přičemž si osobuje právo řídit a kontrolovat veškerý její život (lépe řečeno plánované odumírání), dokonce určo48

vat obsah a rozsah oněch »náboženských potřeb«. Věřící jsou chápáni jako
skupina a priori státně nespolehlivých a potencionálně nebezpečných
občanů, nad nimiž stát proto musí vykonávat zvláštní dozor (viz § 178 tr. z.
o maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi).
Tento výchozí model veškeré církevní politiky našeho státu je však
pro věřící naprosto nepřijatelný; je v zásadním rozporu s jejich skutečnými zájmy a potřebami i s tím, jak církev chápe samu sebe. Veškerá kritika státní politiky vůči církvi by měla vycházet z odhalení absurdnosti
tohoto jejího východiska.
Státní propaganda zneužívá protikatolických a protiklerikálních
předsudků z minulosti, znemožňuje přísun pravdivých informací o životě církve v současném světě a zneužívá toho, že většina našich
věřících nemá zkušenost s normálním životem církve v demokratické
společnosti a není dostatečně seznámena s rozsahem svých práv ani s
tím, co k plnému životu církve neoddělitelně patří, je proto třeba stále
znovu odkrývat lež státní propagandy, že stát se vůči věřícím chová zcela korektně, pokud přispívá na opravy církevních památek a toleruje u
většiny věřících účast na veřejných bohoslužbách a soukromou zbožn o s t Takové okleštění života církve totiž není jen útokem na práva
věřících a snahou invalidizovat život církve, nýbrž poškozuje i celou
společnost. Vždyť stát potlačuje hlavně ty dimense církevního života,
které představují službu církve celku společnosti.
Církev by zradila samu sebe, svou identitu, kdyby přijala tuto vnucovanou roli státem řízeného zájmového spolku. Církev tu není pro sebe samu,
nýbrž pro všechny. Z pověření Ježíše Krista, který přišel pro všechny lidi,
má církev veřej ně »hlásat evangelium všemu stvoření« a dosvědčovat svou
víru láskyplnou službou, která zahrnuje výchovnou, kulturní, sociálně charitativní a jinou činnost, konanou v duchu evangelia k prospěchu všech. Toto poslání patří k její podstatě a je právem, které církev nemá od státu a které jí stát nesmí vzít. Každý věřící (neboť církev netvoří jen duchovní či dokonce jen »osoby se státním souhlasem k duchovenské činnosti«) je podle
své úlohy v církvi a podle svých osobních obdarování (vzpomeňme na podobenství o hřivnách) zavázán toto mnohovrstevné poslání církve naplňovat. Duchovním je svěřena převážně péče o vnitřní život církve, laickým
věřícím převážně úloha uplatňovat ducha evangelia v kulturních, ekonomických a sociálně politických strukturách světa.
Stát, lcterý si činí nárok na loajalitu svých věřících občanů a chce být považován za stát demokraticky, je povinen na rovině právních ustanovení i v
běžné politické praxi zaručit svobodný prostor k plnému rozvoji života
církve. Posuďme, jak je tomu v současném Československu.
2. K právním
normám
Vycházíme z předpokladu, že normy pozitivního práva - počínaje
ústavním zákonem - se mají opírat o základní normy přirozeného práva
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a o obecně platné normy mezinárodního práva. V ČSSR platí Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o
hospodářských,
sociálních a kulturních právech. Tyto pakty zaručují
základní lidská a občanská práva, z nichž se náboženského vyznání
zvláště týká právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, zahrnující »svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním« (článek 18,1).
Představitelé ČSSR tyto pakty podepsali, federální shromáždění je ratifikovalo, vyhláškou 120/1976 byly publikovány ve Sbírce zákonů ČSSR
a staly se součástí našeho právního řádu, takže jejich obsah musí být zachováván v právní praxi i v koncepci právních norem státu. Je však třeba konstatovat, že zásady a svobody, které se stát zavázal respektovat,
nejsou v ČSSR dostatečně zaručeny.
Už v Ústavě ČSSR nacházíme rozpory. Podle článků 16 a 24 ústavního zákona ČSSR č. 100/1960 Sb. jsou veškerá kulturní politika, rozvoj
vzdělání, výchova a vyučování vedeny v duchu vědeckého světového
názoru marxismu-leninismu. Toto kodifikování monopolního postavení jednoho světonázoru je ve zřejmém rozporu s jinými články Ústavy
ČSSR, uzákoňujícími řadu občanských a lidských práv a svobod včetně
svobody projevu, slova, tisku, vyznání aj.
Zákonem č. 217/1949 Sb. byl zřízen Státní úřad pro věci církevní.
Jeho kompetence potom přešia na sekretariát pro věci církevní při ministerstvu kultury a na příslušné tajemníky pro věci církevní při krajských
a okresních národních výborech.
Zákonem č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, na nějž pro církev katolickou navazuje
prováděcí vládní nařízení č. 219/1949 Sb., je upravena jen jedna dílčí
otázka celého poměru církve a státu u nás, otázka hospodářského
zabezpečení. Zákon (§ 14) sice zrušil všechna předchozí ustanovení
ohledně církví, ale sám přímo upravuje jen nepatrný úsek této problematiky, takže jeho ustanovení jsou pak buď vykládána extensivně a
doplňována normami nižších stupňů bez patřičné opory v zákoně nebo je ponecháno na libovůli příslušných církevních tajemníku, jak v
jednotlivých otázkách poměru církve a státu rozhodnou. Přestože zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností
řeší jen materiální otázku církví, jeho ustanovení o souhlasu státu s výkonem duchovenské činnosti dávají státním orgánům naprostou volnost při manipulaci s kněžími, od vylučování kandidátů bohosloví až po
vyřazování kvalitních kněží z pastorace.
Pokud se týče trestních ustanovení pro trestné činy náboženské povahy přičítané kněžím a věřícím laikům, případně ustanovení na ochranu věřících, trestní zákon (č. 140/1961 Sb.) se touto problematikou zabývá v §§ 101, 178, 196-198 a 236.
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Zneužívání náboženské funkce ve smyslu § 101 trestního zákona
nahrazuje dřívější tzv. »kazatelnicový paragraf« a vymezuje skutkovou
podstatu tohoto trestného činu tak nepřesně, že tím ponechává možnost
libovůle a extensivního výkladu nižšími státními orgány. Navíc je toto
ustanovení zařazeno mezi trestné činy proti republice, což neodpovídá
co do trestnosti skutečnému charakteru tohoto deliktu. Proto je § 101
tr. z, ve stávající podobě neudržitelný.
§ 178 tr. z, o trestném činu maření dozoru státu nad církvemi a
náboženskými společnostmi se formálně opírá o shora citovaný zákon
č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských
společností státem. Tento zákon však upravuje jen civilně právní problematiku a jeho porušení je tedy jen správním přestupkem, sankcionovaným správními orgány pokutou. Nejde tedy o trestný čin ve smyslu
trestního zákona. Zákonodárce si usnadnil svou legislativní práci tím,
že naprosto nevhodně do skutkové podstaty trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi pojal obsahovou
náplň zákona č. 218/1949 Sb. a ponechal tak tajemníkům pro věci církevní, orgánům bezpečnosti a soudům, aby aplikovaly ustanovení § 178
za extensivního výkladu a libovůle na jakoukoli činnost bez úředního
schválení, a to jak kněží, tak dokonce i laiků. Činnost laiků však vůbec
nelze pod toto právní ustanovení subsumovat! Jde o naprosto anomální
právní ustanovení.
Pokud jde o § § 196-197a, týkající se trestných činů násilí proti skupině
obyvatelů a proti jednotlivci, a o § 236, týkající se omezování svobody
vyznání, není nám znám ani jediný konkrétní příklad, že by tato ustanovení byla použita na ochranu katolického věřícího a proti náboženské
diskriminaci a persekuci.
3. K praxi vztahu státu a církve
Ideologové a odpovědní činitelé církevní politiky současného československého režimu (jako např. K. Hrůza, bývalý vedoucí Sekretariátu pro věci církevní30. října 1987 v článku v oficiálním stranickém listu
Rudé právo) hodnotí chování státu vůči církvi a věřícím v minulosti i
přítomnosti jako bezvadné a bezproblémové. Ještě v nynější době proklamované otevřenosti prohlašují tito činitelé veškeré výhrady k politice státu vůči církvi za výplod nepřátelské propagandy. Nejsou schopni
odložit své ideologické stereotypy (»obraz nepřítele«) a nejsou naprosto
schopni či ochotni reálně posoudit, natož změnit stávající situaci.
V Československu pocítily desetitisíce věřících od počátků komunistického režimu až do dnešní doby tvrdou persekuci za vyznávání své
víry nebo činnosti na poll lidských práv, vyplývající z jejich křesťanského
svědomí. Někteří byli umučeni k smrti (jako např. farář Toufar), tisíce
jich byla na základě vykonstruovaných obvinění z protistátní činnosti
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(zejména »špionáže pro Vatikán«) odsouzeno k mnohaletým trestům
v nejtěžších žalářích, pracovních táborech a uranových dolech, další
drženi po léta bez soudu v pracovních táborech, speciálních oddílech
armády nebo v internaci (zejména tak byly postiženy tisíce řeholníků a
řeholnic a prakticky celý episkopát). Mnozí další byli zbaveni svého zaměstnání nebo vyloučeni ze studia. Ještě v těchto letech byla řada kněží
í laiků souzena za činnost, která je v naprostém souladu s ústavními
svobodami a ustanoveními o lidských a občanských právech (za šíření
náboženské literatury, bohoslužebné úkony v soukromí bez státního
souhlasu, soukromé vyučování náboženství, setkávání k modlitbě a náboženským přednáškám aj,). Za podobnou činnost jsou mnozí, zvláště
mladí lidé podrobováni výslechům, domovním prohlídkám, sledování,
odposlechu telefonu i bytu, kontrole soukromé korespondence a jiným
šikanám (odebírání řidičských průkazů čí telefonu pod průhlednými záminkami aj,), Při výsleších se orgány Státní bezpečnosti snaží zastrašováním, vydíráním a korumpováním přimět věřící ke spolupráci. Prakticky
každý duchovní či kandidát bohosloví a každý aktivnější věřící je periodicky sledován nebo kontaktován státní policií.
Stát obecně zachází s věřícími jako s občany druhého řádu, kteří kvůli
svému přesvědčení nemají přístup do řady povolání (zejména ve
školství) a do vedoucích funkcí; často je jim odpíráno přijetí na střední
či vysoku školu. Společnost je tak zbavována přínosu velkého množství
kvalifikovaných, mravně hodnotných, pracovitých a obětavých lidí.
Ještě více než jiným občanům upírá stát věřícím svobodu sdružování
a shromažďování; neumožňuje legitimní existenci jakéhokoli zájmového a společenského sdružení katolických laiků a persekvuje prakticky
každé shromažďování mimo kostel. Stát tím chce kromě jiného církev a
věřící izolovat, představit je ostatním občanům jako skupinu zcela výlučnou, do sebe uzavřenou, jako něco, co se celé společnosti netýká.
Pokud např. Československá
strana lidová budí u neinformovaných občanů zdání, že politicky reprezentuje české katolíky nebo dokonce církev, jde po únoru 1948 o naprostý omyl. Je to strana nikoli katolická nebo křesťanská, nýbrž bezkonfesijní. Je jí dovoleno sdružovat
křesťansky orientované občany pouze za účelem budování socialismu.
Tato strana nemá vlastní program, jen tzv. programové prohlášení, jímž
se přihlašuje k programu a usnesením KSČ jakožto vedoucí síly Národní fronty. Nesmí vůbec zasahovat do církevně politických otázek,
tím méně zastupovat zájmy věřících nebo církví. Její vedoucí funkcionáři tuto roli přijímají; v členské základně je jistě mnoho poctivých a
obětavých lidí.
Kněžská organizace Pacem in terris (dále Pit) byla po potlačení tzv.
Pražského jara vytvořena z vůle militantně ateistického režimu za účelem vyvolání rozkolu v katolické církvi v Československu, šíření státní
propagandy a zamlžování skutečné situace katolíků u nás. Toto
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sdružení bylo nejvyšší církevní autoritou právem prohlášeno za církevně nelegální a škodlivé (na základě instrukce římské kongregace pro
kněze Quidam episcopi z 8. března 1982) a u valné většiny věřících vyvolává jen rozhořčení a opovržení. Toto sdružení výslovně navazu je na
Mírové hnutí katolického
duchovenstva
(dále MHKD), vytvořené s
podobným určením na počátku 50. let (poté, kdy se režimu v roce 1949
nepodařilo pomocí tzv, »Katolické akce« odtrhnout katolickou církev u
nás od Říma a od světové katolické církve a vytvořit zestátněnou »národní církev«). MHKD se už v březnu 1968 v krátké periodě svobodnějšího rozvoje života církve rozpadlo.
Sdružení Pit je tvořeno zčásti zastrašenými, naivními nebo zkorumpovanými kněžími, zčásti (hlavně ve vedení) jedinci, které mohou státní
orgány vydírat a manipulovat jimi, poněvadž »na ně něco vědí«.
Ani Pit, ani MHKD se nikdy nezastaly pronásledovaných věřících či
jiných persekvovaných občanů v Československu. Jejich prohlášení k
situaci ve Střední či Jižní Americe, mentorování severoamerické vlády
zcela v duchu režimní frazeologie, přípitky na mírových konferencích a
úloha statistů při režimních potěmkiniádách doma i v zahraničí pro
zmatení naivních zahraničních církevních činitelů jsou naprostým pokrytectvím.
V ČSSR jsou státními orgány znemožňovány, persekvovány nebo
hrubě omezovány základní projevy života katolické církve, které jsou
prakticky po celém světě (včetně řady socialistických zemí) pokládány
za samozřejmou a státem respektovanou součást jejího působení. Jde
zejména o obsazení biskupských stolců podle práva a kritérií církve (jistě v dohodě se státem, ale nikoliv diktátem státu podle církvi nepřijatelných zásad), o veřejnou činnost řeholí a jiných institutů zasvěceného
života, církevních h n u t í a společenství, o svobodnou výuku náboženství, o náboženské vzdělávání laiků, o duchovní cvičení pro laiky,
0 možnost vydávat, získávat (i z ciziny) a šířit náboženskou literaturu
a časopisy a o mnohé další projevy sociální, charitativní, výchovné a
kulturní činnosti církve, I u nás by církev byla schopna zakládat a spravovat např. domovy pro staré, opuštěné a těžce nemocné lidi, poradny
pro rodiny a lidi v osobních krizích, dětské školky a různá zdravotní a
sociální zařízení jako např. v sousední NDR.
Stát bezohledně zasahuje do vnitřních záležitostí církve: obsazování
1 nižších církevních úřadů, přemisťování knězi, censura pastýřských listů a všech tiskovin i pro čistě vnitrocírkevní potřebu, vnitřní poměry
na bohosloveckých učilištích (přijímání kandidátů, struktura studia, výběr učitelů, udělování akademických hodností, styk se zahraničními fakultami). Kněží jsou vydáni prakticky na milost a nemilost tajemníků
pro věci církevní, kteří je mohou kdykoliv zbavit práva vykonávat duchovenskou činnost odnětím souhlasu (děje se tak často jen proto, že
kněz koná svou práci dobře a budí zájem mládeže), Pracovní setkání
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kněží (např. vikariátní konference) probíhají pod kontrolou a osobním
dohledem státních zmocněnců. Záměrně zůstává nevyjasněno sociálně
právní postavení kněze, zejména otázka jeho zaměstnaneckého poměru
vůči národnímu výboru a vůči církevním úřadům; v praxi je této nejasnosti zneužíváno a kněžím je odpírána i ochrana podle zákoníku práce.
Studenti teologie nemají na rozdíl od jiných vysokoškoláků zkrácenou
základní vojenskou službu.
Kněžím je prakticky znemožňována pastorační péče o věřící v nemocnicích, domovech mládeže a domovech důchodců, v kasárnách a
věznicích. Církevní charakter rozloučení se zemřelými je vystaven omezováním a šikanám podle nezveřejněných směrnic diskriminačního
charakteru. Vydávání veškeré náboženské literatury, která svou kvalitou a kvantitou naprosto neodpovídá potřebám věřících, je prakticky v
rukou církví zakázaného sdružení Pit. Církev nemá žádný přístup k
hromadným sdělovacím prostředkům.
Na okrajích velkoměst vyrůstají obrovská sídliště bez jediné nové
kaple či kostela. Tyto moderní sakrální budovy by nesloužily jen věřícím
a bohoslužebným účelům, ale přispívaly by i k pozdvižení kulturní a
umělecké úrovně těchto často bezútěšných a bezduchých oblastí. Údržba starých církevních objektů neúměrně zatěžuje kněze v duchovní
správě a je často spojena s množstvím záměrných administrativních průtahů a nejrůznějšími šikanami ze strany státních úřadů.
Církvi nebylo umožněno uvést v život mnoho pokoncilních reforem
a důležitých struktur jejího vnitřního života: biskupskou konferenci,
kněžskou radu, kolegium konsultorů, pastorační radu, ekonomickou radu, komisi lustitia et pax, různé odborné a poradní komise biskupů,
farní radu, službu stálých jáhnů, reformu semináře a systému teologického vzdělávání podle platného církevního práva apod. Je krajně
omezován svobodný styk naší církve s papežem, s řeholními představenými, s církevními společenstvími v zahraničí, se zahraničními fakultami (možnosti studia a stáží). Kontakty s křesťany ze Západu i z Východu
jsou přísné kontrolovány. Diskriminační předpisy a praxe ohledně dovozu náboženské literatury ze zahraničí staví tuto literaturu na úroveň
pornografie a protistátních tiskovin. Osoby, které mají československé
křesťany oficiálně reprezentovat na Západě, dostávají za úkol šířit
státní propagandu a zastírat skutečnou situaci věřících v ČSSR.
Snad nejdrastičtější kapitolu vztahu státu a církve tvoří potlačování
řeholního života, které je možno označit za genocidu, plánovitou snahu likvidovat tuto i kulturně a sociálně přínosnou skupinu obyvatelstva
a neoddělitelnou součást církevního života.
Navzdory katastrofálnímu nedostatku kněží v oficiální pastoraci je u
nás relativně dostatek zájemců o kněžský a řeholní život; mnohým z
nich však stát v jeho realizaci brání. Církev se samozřejmě v rámci možností stará, aby tato povolání, která považuje za Boží dar v církvi, došla
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naplnění, aby se tito lidé mohli Bohu zasvětit řeholními sliby, popřípadě
být vysvěceni na kněze podle církevního práva. Jejich kněžská služba a
řeholní poslání přispívá přes všechna rizika k zaplňování mezer, způsobených zásahy státu do života církve. Tato starost a sebezáchovná odpovědnost je církvi vlastní a příslušné církevní autority si nemohou dát
vnutit nespravedlivé vnější omezování »státními souhlasy«. Není zájmem ani záměrem církve, aby se tato část jejího života děla neveřejně,
je to nutnost vyvolaná politikou státu, který není schopen reagovat na
tento projev životaschopnosti církve jinak než represivním tlakem policejních orgánů a dezinformační kampaní o údajné »tajné církvi«.
V Československu není nějaká »druhá, tajná církev« organizovaná
ze zahraničí; pouze je skutečností, že některým strukturám církevního
života nedopřává státní politika prostor k veřejnému působení. (Nelze
vyloučit, že za této situace mohou vznikat romantická či extrémní seskupení sektářského charakteru, která de facto neuznávají legitimní
autoritu ani státních, ani církevních úřadů.)
Náboženství a církev jsou často pomlouvány, napadány, očerňovány
a zesměšňovány v masově sdělovacích prostředcích a na různých školeních obyvatelstva, aniž je církvi dána možnost obrany, vysvětlení a polemiky. Křesťanská a náboženská témata jsou systematicky vylučována
z kulturního života. Školní výuka zamlčuje nebo zkresluje přínos křesťanství a katolické církve k utváření evropské i naší národní kultury.
Církev je v rozporu s historickou skutečností líčena jako notoricky zpátečnická, protilidová a zejména protivědecky zaměřená síla, kněží jako
funkcionáři či agenti společnosti nepřátelských politicko-ideologických
center. Setrvávání člověka ve víře vykládá propaganda v podstatě jen
nevědomostí, svedením nebo nepřátelskými úmysly. Tento »obraz
nepřítele«, sugerovaný veřejnosti státním monopolem výchovy a propagandy, neškodí ani tak věřícím (kteří se v něm prostě nepoznávají) jako spíše
celé společnosti: šíří atmosféru nepravdy a nedůvěry, potlačuje důležité duchovní a morální hodnoty a deformuje celek našich kulturních tradic,,
Státní moc nedokázala navázat s církví a věřícími skutečný dialog.
Věcné návrhy na řešení neúnosné situace, opětovně podávané jménem
věřících českým primasem, kardinálem Tomáškem, kompetentním
státním orgánům, zůstávají po léta bez odpovědi. I mnohé jiné petice a
podněty věřících občanů stát v rozporu s platnými předpisy ignoruje nebo na ně odpovídá represemi. Státní moc dosud prakticky nenabídla
věřícím k rozhovoru jiného partnera než vyšetřovatele Státní bezpečnosti.
Stát jedná o církevních záležitostech pouze s Vatikánem a i tato jednání (např. o jmenování nových biskupů) zůstávají vinou neústupnosti
státu dosud bez jakéhokoliv výsledku. Věřící upřímně touží po věrohodných biskupech, přestože je jim zřejmé, že i sebelepší biskup v
podmínkách státem ujařmené církve má do značné míry svázané ruce.
Situaci církve u nás je třeba řešit komplexně.
55

Zdá se, že krokem, který by usnadnil žádoucí změny v postavení
církve a věřících, je odluka církve od státu. (Je to ostatně požadavek
vznášený klasíky marxismu a uskutečněný v řadě socialistických států.)
Církev netouží po konfrontaci se státem a nechce suplovat úlohu opoziční politické strany, nechce však být ani součástí státního soukolí.
Věřící chějí být plnoprávnými a plnohodnotnými občany ve své zemi a
mít možnost přispívat jako křesťané k jejímu dobru. O vědomí odpovědnosti církve a věncích za celkový stav národa a společnosti a o ochotě
k nejširší spolupráci se všemi lidmi dobré vůle svědčí např. výzva k desetileté duchovní a mravní obnově před miléniem svatého Vojtěcha, oficiálně vyhlášená pastýřským listem biskupů a ordinářů českých a moravských diecézí z 29. listopadu 1987.
Rostoucí úsilí českých katolíků o obranu občanských a náboženských práv není výrazem malověrné úzkosti a už vůbec ne snahou získat si privilegované postavení. Církev však potřebuje svobodný prostor
k veřejnému svědectví o své víře a naději a k láskyplné službě národu.

Svědectví
KONSTANTIN C , CJIAKCHV

(Moskva)

NÁBOŽENSTVÍ A PERESTROJKA
Koncem března 1988 se setkaí předseda sovětu pro náboženské záležitosti Konstantin
C. Charcev s učiteli Vyšší stranické školy, aby s nimi důvěrně a zasvěcené porozprávěl o
náboženské situaci v zemi. Jelikož byl mezi »svými«, mluvil tak říkaje »na rovinu«, bez
eufemismtJ a okras oficiálních projevů. Zápis byi proveden po paměti, ale nese stopy bezprostřednosti improvizovaného projevu a misty jsou zaznamenány i reakce publika. V
CharČevově řeči se odráží zajímavým způsobem nově ovzduší glasnosti a nové pragmaticnosti, které jistě skýtají křesťanům a církvím nové možnosti, ale skrývají i nová nebezpečí.
Bude mi pastýřích, aby v této nově situaci dovedli dobře rozlišovat. Dar »rozlišováni duchů«
jim bude asi nad jiné potřebný. Text projevu, podle něhož byl pořízen překlad, vysel v časopise Ruskaja mysl (č. 3725, 20. května 1988), který' je vydáván v Paříži.
Pohled na statistiku: sčítání z padesátých let dalo nečekané výsledky: ukázalo, že
počet včřícfch v SSSR činí 70% obyvatelstva, neboli 115 milionů, zatímco podle oficiálních údajů neměl převýšit 20%. Představitelé církve udávají číslo 70%. Já osobné
spíš dúvéřuji víc církevním vedoucím. Z těchto 115 milionu 30 náleží ruské pravoslavné církvi (v dalším psána zkratkou RPC).
Podívejme sc nazpět: konfrontace mezi sovětským státem a RPC, když církevní činitelé se postavili nu ozbrojený odpor vůči sovětskému režimu, se ukončila v roce 1924
uznáním nového režimu patriarchou Tichonem. Léta kolektivizace a rozkulačování
byly též léty represe vůči RPC, neboť bylo zapotřebí zlomit ideologii selského stavu
56

(kresťfúnsTva). V třicátých letech a zvláště v roce 37 a 3S byli věřící objektem represe
zrovna tak jako pracovníci strany.
Pod tlakem války církev nečekané vyrašila novými výhonky. Často z ideologických
důvodů Němci v okupovaných územích po tisících otevírali nové chrámy (z pozadí sálu kdosi namítá : »V Hitlerově Mein Kampf se mluví o nutnosti zničit náboženství a
nahradit ho okultními vědami.« Charčev odpovídá:) Hitler však chápal důležitost náboženských otázek v politice. Bylo třeba dopřát církvi oddechu (dať cerkvi poblačku).
Během války otevřeli 2.500 kostelů. V padesátých letech opět došlo k rozmachu religiosity. N. S. Chruščev očekával brzký nástup komunismu, proto bylo zapotřebí udělat
s věřícími rychlý konec. V létech 61 až 64 z dvaceti tisíc existujících kostelů bylo zavřeno deset tisíc. Zavíralo se jich někdy až stopadesat denně. V období mezi rokem 1965
až 85 bylo zavřeno dalších 1.300. V tomto okamžiku je v provozu 6,800 chrámů, V
Moskvě je otevřeno 57 kostelů, avšak nehledě na zřejmý nedostatek chrámů, nedošly
ze strany věřících žádné žádosti o otevření nových (redakce Ruské mysli upřesňuje, že toto
tvrzení neodpovídá pravdě). Dnes je v SSSR přibližně tisíc »neklidných míst« (nespokojných racek), kde občané požadují otevření kostela a registraci náboženských občin,
Současná tendence ve stranické politice je tato: bezpodmínečně revidovat zákonodárství týkající se kultů z roku 1929 a využít Leninův dekret o odluce církve od státu, s
nímž je mimochodem zákon z roku 29 v křiklavém rozporu. Nesouhlasím s některými
tézemi dekretu, například, že se církvi upírá právo na právní osobnost.
V současné době není v Sovětském svazu tendence k snižování religiosity. Každým rokem je sloužen milion náboženských pohřbů, což znamená 20-30% zesnulých;
podle mne jsou náboženské pohřby ncj věrohodnějším ukazatelem religiosity, protože
za živa člověk lže z obavy, že ztratí práci. Třiceti procentům novorozeňat se dostane
křtu. Dříve byla tato praxe: vyžadovat při křtu pas. To dávalo stranickým pracovníkům
možnost najít pokřtěné podle pasových údajů a působit na věřící administrativními
metodami. Tato praxe předkládání pasu v kostele není v souladu ani se zákonodárstvím z roku 1929. Vzato obecně, nakolik je církev zákonodárným řádem oddělena
od státu, žádný církevní dokument nemá platnost u státních instancí, stejně tak
občanský dokument, občanský průkaz, pas a podobně, nemá platnost v kostele (církvi). Dnes byla praxe předložení pasu v kostele z naší iniciativy zrušena. A ukázalo se,
že kdo se tomuto zrušení vzpíral nejvíc, byli sami kněží. Vysvětlení je prosté: za oficiální křest berou šest a půl rublu, za tajný až do stn rublů!
My, strana, jsme se chytili do pasti naší vlastní proticírkevní politiky zakazování o
přiskřípovánf Odsekli jsme popa od věřících, ale věřící proto nepojali větší důvěru k
místním orgánům, strana a vláda stále více ztrácejí nad věřícími kontrolu. A dodejme,
jako důsledek máme úkaz bezduchých věřících, to jest těch, kteří splňují obřadní
stránku a pak jsou lhostejní ke všemu. A hlavně: lhostejní ke komunismu, Co je pro
stranu výhodnější: bezduchý anebo zaníceně věřící člověk? Bezduchým nelze vládnout. Paradoxní, ale neprotiřečí si to. Nacházíme se před překvapujícím fenoménem:
přes všecko naše úsilí církev přežila, a nejen přežila, ale začíná se obnovovat. A vyvstávají otázky, co je pro stranu výhodnější, věřící v Boha nebo v nic nevěřící anebo věřící i
v Boha i v komunismus. Myslím, že ze dvou zel nutno volit menší. Podle Lenina strana musí držet pod kontrolou všechny sféry občanského života, a jelikož s věřícími nic
nesvedeme a naše historie prokázala, že náboženství je vážná věc a dlouhodobá, lak je
pro stranu lehčí udělat ze zaníceně věřícího i někoho, kdo zároveň věří i v komunismus. A tu před námi vyvstává úkol: vychování nového typu kněze; výběr a umístění
kněží je záležitostí strany.
Soudruzi, v tom máme zapotřebí stranické nauky. Obracím se na vás s výzvou,
aby se v nejbližším čase vytvořil ne-li institut, tedy alespoň problémová laboratoř
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zkoumající vzájemné vztahy mezi stranou a církví a vzájemnou působnost mezi socialismem a náboženstvím. Materiál vám dodáme. Ale v přítomném čase nemáme
žádný naukový aparát. Tak v obobí represe a v čase stagnace jsme to nechali běžet samo sebou, předpokládajíce, že náboženství v určitých podmínkách odumře samo od sebe.
Největších úspěchů v kontrole náboženství a v udušení jeho iniciativnosti jsme dosáhlí u kněží a biskupu RPC. Zpočátku nás to těšilo, ale nyní je nebezpečí, že se to
zvrtne nepředvídaným směrem.
Nehledě k tomu, že působnost RPC je kontrolovaná a ohraničená a její iniciativa
nepůsobí starosti, i když ani trpělivost bitého pohunka (zabitoj dvorňjažky) není nekonečná, je naopak znepokojující působení jiných konfesí: katolíků, kteří se i nadále drží
nad vodou, a překotné rostoucí sektářství, všeho všudy 57 konfesí, což činí patnáct
tisíc občin. Dříve jsme dusili RPC a nebrzdili jsme sektáře, obávajíce se, že se uchýlí
do podzemí a my nad nimi ztratíme jakoukoliv kontrolu. Ale katolíci, protestanti, baptisti, evangelíci, adventisti a mnozí jiní mají centra a řídící orgány mimo dosah sovětské moci, a proto jejích překotný růst je těhotný nepředvídatelnými důsledky.
Strana má zájem na novém typu kněze. Dnes se často stává, že kněz není ničím vázán se svou farou (príchodom), je i původem z jiných končin, často dokonce i jiné národnosti. Takový kněz pak přijíždí v neděli na faru autem, odslouží liturgii a pak už se
o nic víc nestará. Mnohým se to pravda líbí, protože nejsou za nic odpovědní, ani za
sládcc, ani za peníze, ani za údržbu chrámu. Zpl nomocněnec je při předávání licence
upozorní: vem si svých 350 rublů a do ničeho nestrkej nos. Co se ve farnosti děje, neví
ani kněz, ani zplnomocněnec, ani strana. A přece 70% věřících není žádný špás, těch se
žádným způsobem nezbavíme, s nimi musíme nějak pracovat a na ně působit. A potom, znovu otevřít a opravit kostely, vždyf z 6.800 chrámů 2.000 jsou architektonické
památky. Nebylo by lépe, aby sc o jejich údržbu starali ti, co v nich slouží?
Vezměme otázku dětské výchovy. Ať už to chceme nebo nechceme, děti od
včřících neoddálíme. I když je dětem zakázáno přisluhovat v kostele, ač v RPC se to
přísně zachovává, v jiných konfesích nejsme v stavu kontrolovat vliv na děti. Na Litvě
20 tisíc dětí chodí na katechismus, rozumí se tajně. Když se pak děcko ptá, proč jsou
okna zabedněná a proč nemůže nikomu říci, že se učí Božímu zákonu, tak mu na to
dospělí odpoví: »Tam je vláda Antikrista, ta ti nedovolí učit se věčné pravdě dobra.«
Můžeme si představit, jaký bude mít děcko vztah k sovětskému režimu, až vyroste.
Chápu vaše rozpaky. I já jsem proti tomu, aby se ve škole vyučoval Boží zákon. A
co dělat? Ve střední Asii jsou stovky podzemních učilišť Koránu (medresé) a vyučování
je lam na úrovni středověku, poměr k režimu a k nevěřícím je zaťatý (dremučee). Sel
jsem s touto otázkou ohledně výchovy nahoru a dostal jsem po čepici: »Kam bychom
přiSli. Po 70 letech sovětského režimu nedělní školy. Co si myslíš, co řeknou lidi?«
Prosím vás, pochopte mě dobře. Jsem proti nedělním školám, ale něco se musí dělat.
Vezměme druhý bod leninského dekretu: církev nemá právo být právní osobností.
Vezmeme však téhož Lenina a Čteme: »Každá společenská organizace se těší právu
právní osobnosti.« Není-li církev společenská organizace, tak co je zač? V Jeruzalémě
existují od dob cara Alexandra církevní državy. My říkáme: »To patří sovětskému lidu,
sem s líni.« A oni odpovídají: »Nejsme proti, ale jen povězte, komu to připadne.« A
ještě jednou opakuji, nemám v úmyslu zpochybňovat význam leninského dekretu, ale
chci připomenout leninskou myšlenku, že politika začíná tam, kde je řeč o milionech. Politika strany vůči milionům věřících musí přinést maximální výhody.
A zase tnkové heslo: »Církev je odloučená od státu a stát od církve.« Jak tomu rozumět? Nakolik odloučená? Kněz je přece také sovětský občan; i on strká pravidelně
volební lístky do urny. Nebo vezměme všechny ty výbory a fondy: mírové, kulturní,
dětské, všude sedí tihleti ... (posuňky naznačuje kněžskou pokrývku hlavy a dlouhý
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plnovous; smích v sále). Mimochodem, když je začali ukazovat v televizi, rozezvonil
se u mne telefon, že to nebralo konce, a mezi nimi byli i veteráni strany: »Proč to dovolujete? Proč ty záběry? To je náboženská propaganda.« Odpověděl jsem: já jsem je
tam neposadil. My musíme změnit svoje smýšlení vůči církvi a kněžím (svjaščetwslidh
lěljarn). Jestliže se někdo z našich blízkých stane knězem, nemusíme na to hledět jako
na něco nenormálního.
Můžeme udělat závěr, že jde o intenzivní proces pronikání církve do státní politiky, Ale podívejme se na věc střízlivě: af už po naší vůli nebo proti nu náboženství vstupuje do socialismu, a nejen vstupuje, ale vjíždí jako po kolejích, A jelikož moc patří
plně nám, tak myslím, že je v našich silách nasměrovat ty koleje v tu či onu stranu
podle našich zájmů.
Když jsme se začali seznamovat se zkušenostmi maďarských komunistů, byli jsme
udiveni: u vás jsou v parlamentě popové? A dostali jsme odpověď: »Na to je parlament, aby představoval všechny společenské stavy bez výjimky.« Z vlastní zkušenosti
si vzpomínám, že jen jednou zvolili kněze do regionálního sovětu deputátů (rqjsovef
děputatov), vzpomíiiám-li si dobře, bylo to někde v pobaltí. Mimochodem, udělal moc
šikovných věcí.
Nejsem pro srůst církve se státem. Dnes náš hlavní úkol je reálná kontrola nad
církví v politice strany. U nás v sovětě pro náboženské záležitosti je všeho všudy 60 lidí
a nezvládneme ani teoretické, ani praktické otázky.
Vezměme tu stránku zákona o odluce církve od státu J a k o je zákaz dobročinných
podniků. Nyní je v Moskvě, ale i v jiných velkých městech katastrofální nedostatek
medického personálu (medpersonala) v nemocnicích, obyčejných ošetřovatelek (t]janěček). Jen v Moskvě se jich nedostává 20 tisíc. Církevní představitelé se na nás obrátili s prosbou dovolit jim milosrdnou činnost. Co dělat, dovolit nebo nedovolit? Dovolit, aby vynášeli bažanty, ale jak bude v těchto podmínkách vyhlížet politický a morální
obraz komunisty, jestli umírající člověk bude umírat s myšlenkou, že sovětský režim
není s to se mu postarat o bažanta? My dnes nemůžeme dovolit milosrdnou činnost
též proto, že za to se teď berou katolíci, všem známá matka Tereza už nabídla svou pomoc, protestanti, baptisti, advenlisti. Pravoslavná církev se nachází v tak zuboženém
stavu, že v daném okamžiku na takovou činnost nemá prostředky.
Mnoho problémů, soudruzi, mnoho. A na každém kroku nový problém. My jsme
byli zvyklí, že tam jsou jen babky, ale zajděte si do kostela, tam je práceschopné osazenstvo našeho věku, mnoho mládeže, pohleďte na sociální složení studentů v semináři: 70% pochází z dělnických a rolnických rodin.
Z otázek, které posluchači soudruhu Charčevovi kladli a na něž on velmi otevřeně
odpovídal, uvádíme jen jednu:
Otázka: Kdy bude možno svobodně si koupit Bibli?
Odpověď: Málo Biblí, málo. Za 70 let vyšlo 350.000 exemplářů. Nyní k tisíciletí bude tiráž sto tisíc patriarchálních Biblí. Ze Švédska dovezeni sto tisíc a baptistům dovolíme dovézt ze zahraničí sto tisíc, (Hlas ze sálu: málo!) Já taky myslím, zeje to málo.
Šel jsem nahoru s prosbou zvýšit tiráž. Řekli mi: »Mnoho žádáš.« U nás prakticky neexistuje církevní tiskový orgán. Žurnál Moskovskoj Patriarchu s 30 tisíci exemplářů je
kapka v moři, Nyní začal vycházet Věstník Moskovskoj Patriarchu, mimochodem velmi
krásně vydávaný, ale je to čistě reklamní vydání, kontropropaganda pro zahraničí.
(.Přeložil Karet Skalický)
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VÝZVA K ZAMYŠLENÍ
Dokument Charty 77 č. 44/88

Federálnímu shromáždění CSSR
Vládě CSSR
Ústřednímu výboru Národní fronty ČSSR
Demonstrace z letošního 21. srpna signalizuje, že situace československé společnosti se výrazně Mší od stavu před deseti nebo pěti roky. Málokdo očekával, že v tuto
srpnovou nedělí vyjdou do pražských ulic ne stovky, ale tisíce demonstrantů.
Tato manifestace, ačkoliv nebyla ohlášena a neměla svolavatele, proběhla pokojně. Nebyla rozbita jediná výkladní skříň, jediná pouliční lampa. Hesla, která účastníci
skandovali, byla výhradně demokratická a národní. Převážnou většinu tvořili mladí,
avšak účast lidí nad 30 let byla značná. Celá akce vznikla spontánně: nevyzvala k ní ani
Charta 77, ani Demokratická iniciativa, ani Nezávislé mírové sdruženi, ale neznámá skupina mládeže v hromadně rozšířeném letáku s podpisem České děti. Skutečnost, že
mladí lidé, kteří rok 1968 zažilí nanejvýše v dětském věku, vyšli po dvacetiletém monopolu »normalizační« propagandy ve všech sdělovacích prostředcích do ulic, aby výrazné vyjádřili svůj nesouhlas s tím, čemu je ve škole učili, svědčí o naprostém krachu
strnulé oficiální ideologie. Ukázalo se, že propast mezi současným vedením a společností - zejména její nejperspekti vnější částí - je hlubší, než se mnozí domnívali. Tisíce
demonstrantů z Václavského a Staroměstského náméstí jsou jen špičkou ledovce; jsou
viditelným vrcholem skutečnosti, že vynucený souhlas s »normalizací« je v politickém životě stejně málo použitelný jako stamiliardové nadnormativní zásoby v naší ekonomice.
Stojíme na jednom z osudových rozcestí. Je možno jít dále směrem nastoupeným
před 20 lety: označit demonstranty za chuligánské, protispolečenské či protisocialistické
živly, vidět v nich svedený nástroj zahraničních nepřátelských center a sáhnout k tradičnímu konzervativnímu řešení: k represi. Takovéto rozhodnutí by mohlo dočasně
přinést klid či spíše napjaté ticho před bouří, palčivé problémy by se tím však nevyřešily a v blízké budoucnosti by vyvstaly opět, možná že ve značně vyhrocenější podobě.
Odsuzujeme brutální zákrok proti některým demonstrantům i fakt, že proti několika z
nich bylo vzneseno obvinění. S uspokojením konstatujeme, že první oficiální reakce,
vyjádřená v úředních zprávách o demonstraci, neužila zmíněných inkriminačních
termínů, nic i v interním dopise vedení KSČ okresním výborům se opět mluví o protispolečenských a protisocialistických silách, které jednaly z podnětu 2ahr3n!čnkk center, Bylo by neblahé, kdyby následoval soudní postih obviněných, vylučování zjištěných účastníků ze škol n jejich pracovní diskriminace. Jedině správnou se nám zdá být
demokratická alternativa: rozhodnutí nejvyšších státních a politických orgánů přejít
od slov o demokratizaci k jejímu uskutečňování.
Jsme si vědomi naléhavosti zásadních změn v našem hospodářství, a proto chápeme, že velká pozornost je věnována ekonomické reformě. Domníváme se ovšem, že i
v Československu je předpokladem úspěšné ekonomické reformy reforma politická.
Jen demokratický politický přístup k hospodářské reformě - zahrnující též účast všech
významných odborníků bez jakékoliv diskriminace - dává možnost jejího úspěchu.
Klíč k východisku ze společenské krize nelze nalézt bez reformy politického systému.
V této oblasti se neřeklo ještě nni vážné slovo, o činech nemluvě. S potřebou ekonomické a
politické reformy je nerozlučně spjato demokratické ovzduší v oblasti kultury.
Víme, že proces demokratizace je složitý a nebude krátký. Ale chceme, aby probíhal politicky kulturním způsobem, jenž je vlastní našim národům, a aby se zbytečně
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neprotahoval. Nenavrhujeme ucelený model demokratizace. Domníváme se, že optimální východisko se může najít jen ve svobodné konfrontaci přinejmenším několika
různých názorů. Vycházejíce z dnešních realit, navrhujeme státním a politickým orgánům tyto bezprostřední kroky:
1. Ponechat volné pole existujícím demokratickým iniciativám n společenstvím,
skoncovat s diskriminací jejich stoupenců a přiznat jim plnou legalitu.
2. Neklást překážky při vzniku nových neformálních zájmových sdruženi.
3. Povolit řádné vycházení Lidových novin a dalších nezávislých časopisů,
4. Umožnit pokojné demonstrace.
Ačkoliv podle zákona nemají pořadatelé povinnost žádat o jejich povolení, ale
pouze je ohlásit, příslušné orgány zatím v praxi jakoukoliv demonstraci zakázaly. K
demokracii však patři svoboda demonstrací a mladí lidé dokázali, že si toto právo nenechají brát. Podle našeho názoru je na čase fakticky přiznat právo na demonstrace. Je
třeba přispět k tomu, aby si naše společnost po dlouholeté absenci těchto možností
osvojila schopnost kulturně demonstrovat.
5. Propustit politické vězně.
6. Uznat a především respektovat základní náboženskou svobodu, vyjít vstříc
požadavku věřících, naprosto skoncovat s jakoukoli formou jejich diskriminace n ukázat opravdovost v jednání s církvemi.
7. Je nadále neudržitelné, jestliže o naší nejnovější historii nemůže veřejnost
slyšet a číst nic než jednostranná líčení, navíc plná polopravd a lží. Žádáme, aby o posledních sedmdesáti letech našeho vývoje, zejména pak o roce 1968 a o »normalizaci«,
mohly být uveřejňovány i články, studie a knihy těch politologů, historiků a pamětníků, kteří zastávají názory odlišné od dnešní oficiální ideologie.
8. Blíží se 70. výročí vzniku našeho státu. Dne 28. října 1918 vyšel pražský lid do
ulic a Národní výbor - představitel české politiky - vyhlásil samostatný československý
stát. Dne 30. října se Martinskou deklarací přihlásila k československému státu slovenská Národní rada. Od tédoby byl 28. říjen státním svátkem, nacističtí okupanti jeho
oslavy zakázali, po válce byl obnoven. A je ostudou »normalizační« politiky, že v 70.
letech tento den jako státní svátek zrušila. Věříme, že vyjadřujeme pocity zdrcující
většiny českého a slovenského národa, když žádáme, aby 28. říjen byl při 70. výročí
vzniku republiky znovu prohlášen státním svátkem.
Jsme přesvědčeni, že existují vysoce reálné důvody, aby politické vedení tyto
požadavky splnilo.
Charta 77 není hnutí s jednotným politickým programem. Jc pouze společenstvím
lidí, již usilují o dodržování občanských, lidských a sociálních práv, jak je formulovaly
mezinárodní pakty o těchto právech, které ČSSR podepsala a které jsou součástí jejího
právního řádu.
Charta 77 již při svém vzniku nabídla představitelům státní moci dialog. Za více
než 11 let naší existence k němu nedošlo; rozhodně ne v přímé, důstojné a otevřené
formě. Dnešní situace se však v mezinárodních i vnitřních souvislostech výrazně liší
od stavu před 11 lety. Společenská krize nabyla takové podoby, že je dnes více než
kdykoliv dříve zapotřebí, aby politické orgány vstoupily v dialog s těmi občany, kteří
jsou s to tlumočit mínění velké části našeho lidu, která zatím mlčí. Charta 77 je k
tomuto dialogu nadále ochotna.
8. září 1988
Stanislav Devátý
mluvčí Charty 77

Miloš Hájek
mluvčí Charty 77

Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
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PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH KATOLÍKŮ K 70. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V roce 70. výročí vzniku samostatného státu Čechu a Slováku se ohlížíme zpět do minulostí a uvažujeme o přítomnosti a budoucnosti. Jsme vděčni Bohu za to, že jsme roku
1918 mohli společné vstoupit do rodiny suverénních států. Nasi vděčnou vzpomínku si také zaslouží všichni, kteří se o to přičinili, zejména T. G. Masaryk a M. R. Šteřanik.
Od úsvitu déjín jde církev s našimi národy. Stála u kolébky naší kultury v našem
prvním společném státě, Velké Moravě. Provází nás už více než jedenáct století v dobrých í zlých dobách. Křesťanská víra byla a je u nás oporou a inspirací pro milióny
obyvatel. PO krátkém soužití ve Velkomoravské říší, kde začala růst naše víra a kultura
díky svatým Cyrilu a Metoději, jsme bylí na tisíc let odloučeni cizí mocí. Vědomí rodové a duchovní blízkosti však nezaniklo. České a slovenské katolíky spojovala od počátku upřímná mariánská úcta, idea a úcta cyrilo-metodějská, na Slovensku se rozšířila
úcta k českým světcům svatému Vojtěchovi a později svatému Janu Nepomuckému.
Nositeli národního obrození byli v obou národech na předních místech katoličtí duchovní. V dobé boje slovenského národa o existencí proti násilné maďarizaci se postavili Češi na obranu práv Slováků a prokazovali jim sympatie a pomoc. Dokument o
vstupu Slovenska do nové republiky, Martinskou deklaraci, podepsalo 30. října 1918
několik katolických kněží v čele s Andrejem Hlinkou, který byl až do své smrti zastáncem celistvosti Československé republiky.
Slovenští katolíci jsou vděčni bratřím Čechům za všestrannou pomoc, kterou jejich národu prokázali zejména v prvních letech společného státu. Z české strany je
však třeba s politováním uznat, že příznivé předpoklady společného života byly těžce
narušeny necitlivostí tehdejší české politiky vůči národnímu a náboženskému cítění
slovenského lidu. Protíkatolickým útokům byli však stejné vystaveni i čeští katolíci v
prvních letech republiky. Přesto však se katolíci v dalších letech ukázali být státotvornou, tj. stabilizující a jednotící silou ve společnosti a státě. Nadějným výrazem télo
skutečnosti se stal mohutný katolický sjezd v Praze, který v roce 1935 tváří v tvář rostoucí hrozbě nacismu shromáždil katolíky všech šesti národností svorné kolem oltáře
na Strahovském stadiónu.
V předvečer druhé světové války způsobily brutální vnější tlaky rozpad republiky.
Slovenští signatáři uznávají a chápou, že postup tehdejší slovenské reprezentace vyvolal na české straně zklamání a hořkost. V úctě před pravdou přenechávají tuto otázku
historikům k svobodnému a důkladnému prozkoumání.
Za totalitních režimů 40. a 50. Iel přinesli katolíci spolu s jinými občany velké oběti. Toto utrpení významně přispělo jednak k růstu mravní autority církve u n á s j e d n a k
ke sblížení katolíků s lidmi jiných přesvědčení, kterým neméně záleží na rozkvětu
obou národů a demokratickém charakteru společného státu.
Je to dědictví, které nás zavazuje i do budoucnosti. Hlásíme se k demokratickým
hodnotám, na nichž byla vybudována první republikajakkoii si tuto republiku neidealizujeme. Z toho hlediska oceňujeme i osobnost T. G. Masaryka, jeho demokratismus
n humanismus, plynoucí z jeho opravdové náboženskosti, jak to vyjádřil výrokem:
«Ježíš, ne Cósur!«, který je nám blízký, V souladu s katolickým sociálním učením J a k
je vyjadřuje zejména nám velmi drahý papež Jan Pavel IL, se jednoznačné hlásíme k
principu demokratické plurality v politickém, kulturním a společenském životě. K základním principům katolického sociálního učení patří důraz na jedinečnou hodnotu a
důstojnost lidské osoby a z toho plynoucí obhajoba lidských práv. Jsme hluboce přesvědčeni, že hodnota člověka je dána nikoli jeho společenskou prospěšností či pracovní
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zdatností, jeho sociální, třídní či rasovou příslušnosti, nýbrž tím, že je stvořen a vykoupen Bohem. Zdrojem důstojnosti a práv člověka je Bůh, nikoli napL společnost či st at.
Stát je povinen Lidská práva respektovat.
Mezi všemi lidskými právy je nám zvláště drahá svoboda svědomí. Ve shodě s koncilovým prohlášením o náboženské svobodě a s mnoha projevy současného papeže
nepožadujeme svobodu vyznání a přesvědčení pouze pro sebe, nýbrž pro všechny.
Křesťanství nás zavazuje k úctě a spolupráci mezi lidmi různých národů, kultur, ras a
přesvědčení. Víra nás vede i k lásce k vlasti, prohlubuje a kultivuje vlastenecké cítění.
Vkládá ho do universálního kontextu a chrání před pokušením Šovinismu. Příslušnost
ke katolické církvi umocňuje zejména naše vědomí příslušnosti k Evropě a její kul tuře,
která je bez katol ictví nemyslitelná. Upřímným ekumenickým dialogem chceme přispět k překonání historicky vzniklých bariér mezi církvemi uvnitř našich národů. Jsme
přesvědčeni, že podstatným rysem vpravdě katolického universnlismu je schopnost
pozitivně se otevřít všem skutečným hodnotám, které uzrály na jiné konfesijní půdě.
Požadavkem naší víry i našeho vlastenectví je odpovědnost nás věřících za naše
národy, společnost a stát a služba církve všem lidem. S bolestí konstatujeme, že se náš
stát a celá společnost nachází ve stavu krize v oblasti mravní a duchovní, nemluvě o
dalších. Chceme podle svých nejlepších sil přispět k uzdravení a nápravě celého
společenského života. V zápase o plnou náboženskou svobodu nepožadujeme pro katolickou církev žádné privilegované postavení. Chceme, aby i ona mohla v této společnosti žít plným životem a rozvinout svou službu všem, i nevěřícím.
Tento rok patrně vstoupí do ději n katol ické církve u nás jako rok nových počátků .
Byl to v českých zemích první rok Desetiletí duchovní obnovy, na Slovensku rok obnovy v rámci Mariánského roku. My, čeští a slovenští katolíci, jsme se sjednotili pod
duchovní a mravní autoritu kardinála Františka Tomáška a více než půlmiliónem podpisů na jeho výzvu podpořili požadavek spravedlnosti vůči věřícím občanům. Jsme
přesvědčeni, že respektování práv věřících a svobodný život církve nám umožní plněji
rozvinout službu společnému dobru, abychom v duchu naší víry mohli nabízet celému našemu občanskému společenství to, co nyní svrchovaně potřebuje: naději.
Obracíme se společně k Bohu, Otci všech lidí. Osvoboď nás pravdou a obnov tvář
země!
V den svátku československé samostatnosti roku 1988 po Kristu
Z Čech: Václav Benda, Pavel Bratinka, Zdeněk Cikler, Dominik Jaroslav Duka,
Michaela a Václav Freyovi, Michal Holeček, Marie a Jiří Kaplanovi, Daniel Kroupa,
Oto Mádr, Václav Malý, Radim Palouš, Josef Plocek, Václav Vnško, Josef Zvěřina
Z Moravy: Josef Adámek, František Adarník, lva a Zdeněk Kotrlí, František Líznu,
Radomír Malý, Augustin Navrátil, Mečislav Razík, Zdeněk Rotrekl, František Záleský
Ze Slovenska: Julius Brócka, Ján Čarnogurský, Rudolf Fiby, Ivana Gregorová,
Vladimír Jukl, Štefan Kopecký, Jana Mičianová, František Mikloško, Peter Murdza,
František Novajovský, Ida Polanská

PŘÍPAD IVANA POLANSKÉHO
Recidiva stalinské justice (Dokument Charty 77 c. 46/88)
V úterý dne 30. srpna 1988 potvrdil Nejvyšší soud SSR v Bratislavě rozsudek čtyř
let vězení nad slovenským náboženským aktivistou Ivanem Polanským, Skutkovou
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podstatu trestného činu podvracení republiky měl Ivan Polanský naplnit tím, že - jak
je to vyjádřeno v oficiálním policejné soudním žargonu - sepsal a rozmnožoval nelegální písemnosti. Ve skutečnosti však jeho činnost spočívala v tom, že tvořivým způsobem usiloval o svobodný pohyb názorů, myšlenek a informací.
Charta 77 spatřuje v celém řízení proti Ivanu Polanskému politický proces par excellence. S plnou rozhodností odsuzujeme tento projev justiční zvůle a vidíme v něm
varovný signál, jenž svědčí o tendenci současného politického vedení udržovat stav
úpadku právní, politické a společenské kulury v naší zemi. Nedisponujeme institucionální autoritou vyšetřovatelů, prokurátorů a soudců, kteří inspirováni úzce sebezáchovnými zájmy některých politiků mohou posílat do vězení lidi pro elementární lidské projevy, jakými jsou myšlení, řeč a zájmová orientace na společenství bližních.
O to větší je však náš nárok na odsudek nelidskosti v jednání státních orgánů, jejichž
automatickým smyslem a posláním je garantovat humánní stav a rozvoj jedince a společnosti. Od tohoto požadavku nelze a není kam ustoupit.
Charta 77 původně definovala svou podstatu a v průběhu své existence nepřestala
chápat svou identitu jako volné, neformální, různorodé a otevřené společenství, sjednocené na principu osobné mravním. Motivován osobné mravním principem jednal i
Ivan Polanský a tím, že se snažil oživovat svobodný pohyb myšlenek, názorů a informací, tedy rozvíjet proces, který je pro nás v obecném ohledu tou nejspolehlivější zárukou a perspektivou, konal činnost společensky vysoce prospěšnou. S jeho názory a
stanovisky může zajisté kdokoliv souhlasit í nesouhlasit, avšak vždy zde musí platit zásada civilizovaného státu, kterou formuloval jeden z tvůrců francouzského osvícenství: třebaže rozhodné nesouhlasím s vaším názorem, svůj život bych položil za
vaše právo jej vyslovit.
Posílat lidi do vězení za ústní či písemné vyjádřeni myšlenky, názoru a přesvědčení je činem barbarským, svědčícím o základní nedůvěře k člověku a lidské společnosti, o vztahu strachu a pohrdání vůči nim. K vykonavatelům takovéto justice nelze mít nenávist, ale spíše J a k to vyjádřila paní Ida Polanská, lítost, neboť sami odsuzují člověka ve vlastní osobě, kterýžto akt pak už žádná vnější spravedlnost nemůže rehabilitovat. Naší lidskou a občanskou povinností však je udělat vše pro to, aby hráz vůči protispolečenskému a anticivilizačnímu jednání byla udržena a zpevněna. Vždyí
stalinismus, v němž je právem spatřován jeden z nejvyhrocenějších ostnů zla nejen tohoto století, z velké části spočíval na udržování a prohlubování vzájemné lhostejnosti
lidí, na nevšímavosti člověka vůči osudu bližního, na přetváření lidské společnosti v
ustrašenou masu izolovaných jedinců.
A právě politické procesy byly a dosud u nás, jak vidno, jsou nástrojem šíření strachu a pobídkou k rezignaci, v níž končí právní slav a zaniká zákonnost. Proto žádáme
všechny J e ž spojuje solidarita civilizovaných lidí, aby nezapomněli, že Ivan Polanský
je ve vězeni,
6. září 1988
Slnnislav Devátý
mluvčí Charty 77

Miloš Hájek
mluvčí Charty 77

Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Odvolací řízeni s Ivanem Polanským
Před senátem Nejvyšáího soudu SSR v Bratislavě (v justičním paláci) má pokračovat
dno 30. srpna od 8.30 hod. veřejné zasedání odvolacího řízení v trestní věci I. Polanského. Zasedáni má být v soudní síni v 2. patře č. dveří 218. Nejvyšší soud SSR má rozhodnout o odvolání obžalovaného proti rozsudku krajského soudu v Banské Bystrici
ze dne 17. června 1988Jímž byl Ivan Polanský odsouzen ke čtyřem letům odnětí svo64

body za rozmnožování a rozšiřování samizdatové, převážně náboženské literatury.
Ivan Polanský bude k veřejnému zasedání převeden z vazby, v níž je od listopadu 1987.
V Praze, dne 24. srpna 1988
Sd-lem- V Q N S ^
m
Rozsudek nad Ivanem Polanským

potvrzen

Dne 30. srpna 1988 se konalo před senátem Nejvyššího soudu SSR v Bratislavě, jemuž předsedal JUDr. Toman, veřejné zasedání v trestní věci proti Ivanu Polanskému,
dvaapadesátiletému technickému úředníkovi z Dubnice nad Váhom, který byl odsouzen rozsudkem krajského soudu v Banské Bystrici ze dne 17. června 1988 pro trestný
čin podvracení republiky podle § 98, odst. 1, 2a tr. zákona k trestu odnětí svobody v
trvání čtyř let se zařazením do I. NVS. Proti tomuto rozsudku se odvolal jak obžalovaný, který se domáhal zproštění viny, tak prokurátor, který požadoval, aby nejvyšší
soud rozšířil výrok o vině i o písm. b 1. odst. citovaného zákonného ustanovení: podvratná činnost ve spojení s cizí mocností (zahraniční rozhlasové stanice). Nejvyšší
soud obě odvolání zamítl a potvrdil původní rozsudek.
Průběh veřejného zasedání byl provázen silnými policejními opatřeními. Již v
předvečer soudního řízení byli na dobu konání soudního zasedání předvoláni biskup
Ján Korec, RNDr. Vladimír Jukl, RNDr. František Mikloško a JUDr. Ján Čurnogurský,
Asi 50 přátel obžalovaného nebylo vpuštěno do soudní síně o patro níže. Během veřejného zasedání se modlili. Do soudní síně nebyli vpuštěni ani všichni nejbližSí příbuzní
obžalovaného; zato byla zcela zaplněna tzv. organizovanou veřejností.
Jak jsme již v minulých sděleních (č. 706, 748, 767, 773, 777 a 789) zdůrazňovali,
jde v daném případě o jedno z nejhrubších porušení ústavních práv a svobod občanů,
zvláště pak svobody náboženské a svobody slova. Tímto mimořádně tvrdým zásahem
proti aktivistovi katolického samizdatu státní moc očividně sleduje zastrašení slovenských katolíků, kteří se v poslední době státe více aktivizují.
V Praze, dne 30. srpna 1988
Sdé|en( V 0 N g
?9|
Výbor solidarity s Ivanem Polanským (1)
Ivan Polanský, dvaapadesátiletý katolický aktivista z Dubnice nad Váhom, byl nedávno odsouzen ke čtyřem rokům věznění za rozmnožování a rozšiřováni publikací a
písemností s převážně náboženskou a historickou tematikou. Považujeme nezávislou
publicistiku a vydávání a rozšiřování literatury všeho druhu za právo každého. Toto
právo je zaručeno i článkem 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,
platného pro ČSSR od 23. března 1976. Odsouzení Ivana Polanského je protiprávní
mimo jiné proto, že omezení J i m ž podléhá užívání práva na svobodu projevu podle článku
19 zmíněného paktu, nebyla činností Ivana Polanského nyak dotčena: jako autor i vydavatel respektoval práva a pověst jiných a nijak neohrozil ochranu národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví a morálky. Uvězněním a odsouzením Ivana Polanského
orgány státní moci opět jednou prokázaly, že pakty o lidských právech dodržovat nemíní a
že přijaté mezinárodní úmluvy jsou pro ně bezcenným cárem papíru.
Nesvoboda se dotýká všech. Státní a straničtí činitelé si uzurpují právo omezovat,
oklesťovat a potlačovat jakýkoliv projev, který považují za škodlivý pro svou moc,
přičemž jejich nárok na mocenský monopol zahrnuje všechny oblasti společenského
života. Nezávislá vydavatelská činnost je za těchto okolností přímo sebezáchovně nutným jevem. Počínaje beletrií, přes literaturu odbornou a náboženskou, texty politické
(I) Vděčně převzato ze samizdatového časopisu Informace o Chartě 7711 (1988), č. 20, str, 9-11.
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a dokumenty o porušování lidských práv, až po nezávislé noviny a svobodné
zprostředkování informací pomáhá nezávislá publicistika udržoval historickou kontinuitu kultury a pravdivého poznání. Je legitimní občanskou obranou proti totální manipulaci společností í příslibem svobodnějších poměrů. I Ivan Polanský uplatňoval
právo na svobodu projevu především u vědomí této společenské nezbytnosti a vycházeje ze své víry pokládal svobodnou vydavatelskou činnost za mravní imperativ, za své
osobní poslání.
Svoboda je nedělitelná, spravedlnost, která připouští účelové výjimky, se stává
pouhou zvůlí. Represe orgánů státní moci proti Ivanu Polanskému je útokem proti
nám všem , kdo působíme v nezávislé publicistice se stejnými či podobnými motivy jako on. Neboř my,, nezávislí vydavatelé a publicisté různých kulturních a politických zaměření, různých věr i bez vyznání, činíme totéž co Ivan Polanský. Mnozí z nás takto
působí veřejné dlouhá Jéta, K faktu, že Ivan Polanský je ve vězení vlastně za nás za
všechny, nemůžeme a nehodláme mlčet. Sdruženi ve Výboru solidarity s Ivanem Polanským, obracíme se se vší rozhodností a naléhavostí na státní a politické vedení naší
země: Skoncujte se stavem justiční zvůle a pošlapávání práva a skoncujte zvláště se selektivními postihy, jejichž jediným cílem je udržovat celou společnost ve strachu. Vyzýváme vás, abyste buď Ivana Polanského propustili na svobodu nebo osvědčili důslednost své zvrácené spravedlnosti tím, že uvězníte nás všechny.
Naše solidarita s Ivanem Polanským může být účinná jen tehdy, podpoří-Ii požadavek jeho osvobození československá a mezinárodní veřejnost. Obracíme se na
všechny lidi dobré vůle, aby pomohli.
V rámci Výboru solidarity s Ivanem Polanským působí informační služba.
Soustřeďuje informace o podmínkách věznění Ivana Polanského a o situaci jeho rodiny i informace o akcích na jeho podporu. Kontaktní adresy této informační služby
jsou; PhDr. Václav Benda, Karlovo náměstí č. 18, 12000 Praha 2; JUDr. Ján Čarnogurský, Karo la Adlera 10, 841 02 Bratislava; Jiří Gruntorád, Oldřichova 23, 12000 Praha 2; Heřman Chromý, sídliště Podolí č. 2762, 27601 Mělník,
Výbor solidarity s Ivanem Polanským je otevřen všem československým nezávislým vydavatelům a publicistům. Členství je individuální. Označení periodika nebo
publicistické iniciativy, v níž člen výboru působí J e vítáno; není však podmínkou. Případné označení umístěné v závorce za jménem člena neznamená, že členství ve výboru se vztahuje na celou redakci či další spolupracovníky uvedené iniciativy.
12. října 1988
*

*

*

Ke 12. říjnu 1988 měl Výbor solidarity s Ivanem Polanským tyto členy: Josef Adámek (Logos); František Adamík (katolický samizdat); Zdeněk Bálek (Piko/e); Petr Bartoš (Magazin SPUSA); Václav Benda (Parqf); Petr Cibulka (Samizdat Tapes and Cassettes and Videos; Pťtjčuj! Rozmnožuj!! RozšiřujII!); Ján Čarnogurský (Bratislavské listy);
Jiří Daníček; Josef Danisz (Ekologický bulletin); Ivan Dejmal (Ekologický bu Herin); Jiří
Dionstbicr (Lidově noviny); Zuzana Dienstbierová; Jan Dobrovský (Lidově noviny); Luboš Dobrovský (Kriticky sborník); Jan Dus; Tomáš Dvořák (Bulletin NMS); Jaromír Erben (náboženský samizdat); Přemysl Fialka; Jiří Gruntorád; Ivan M. Havel (Edice Expedice); Václav Havel (Edice Expedice; O divadle); Olga Havlová (Nový brak); Zbyněk
Hejda; Ladislav Hejdánek (Lidově noviny; Reflexe): Ivan Hoffman (Fragment-K); Michal Holeček; Lukáš Hrnběta (Tutáč record); Jiřina Hrábková (Lidově noviny); Heřman
Chromý (írtfbrmace o Chartě 77); Ivan M. Jirous (Vokno); Jaroslav Jírů (Lidové noviny);
Pavel Jungmann (Magazin SPUSA); Petr Kabeš; Pavel Kačírek; Jiří Kantůrek (Originální videojonrnal); Jan Kaplan; Luboš Kohout; Bedřich Koutný (Magazin SPUSA);
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Petr Krejčí; Andrej Krob (Origin á!n í video]o urn a f); Miroslav Kusý (Lidově noviny); Ivan
Lamper (Revolver Revue); Aleš Lederer (Prostor); Jan Lopatka; Radomír Malý (Společenství); Václav Malý (náboženský samizdat); Lenka Marečková-Hrachová (Ekologický
bulletin); Luděk Marks; Hana Marvanová {Bulletin NMS); Vladimír Mlynář (Lidové
noviny); Michal Mrtvý (katolický samizdat); Augustin Navrátil (Křesťanské obzory);
Augustina Navrátilová (Křesťanské obzory); Martin Palouš; Radim Palouš (Nově cesty
myšlení); Pavla Paloušová {Informace o Chartě 77); Petr Placák (Prkna Prahy); Oliver
Polakovič; Petr Pospíchal (Polsko-československá solidarita); Lenka Procházková; Miloš Rejchrt; Zdeněk Rotrekl; Jan Ruml (Originální videojournaí); Jiří Ruml (Lidově noviny); Dušan Skála (Host); Andrej Stankovič (Originální videojournaí); Olga Stankovičová (Nový brak); František Stárek (Vokno); Jan Šabata (Lidové noviny); Martin Milan Šimečka (Fragment-K); Olga Sulcová (Ze zásuvky a z bloku; Lidově noviny); Petruška Šustrová; Jáchym Topol (Revolver Revue); Vladimír Trlida (Magazin SPUSA); Petr
Uhl (Informace o Chartě 77); Jan Urban (korespondent sovětského nezávislého týdeníku Express Chronika); Zdeněk Urbánek (Lidově noviny); Ludvík Vaculík; Ota Veverka
(Jazztop); Josef Vohryzek; Saša Vondra (Revolver Revue); Luboš Vydra (Bulletin NMS);
Pavel Záleský (Křesťanské obzory); Rudolf Zeman (Lidově noviny); Václav Žufan (^í/racAr).
Po 12. říjnu 1988 se připojili: lva Kotrlá (Moravská čítanka); Milan Ohnisko (Almanach Bich); Roman Ráček (Revue 88); František Rychlík; František Šamnlík (Lidově noviny); Luboš Vlach (hudební magazín Šoe).
Celkem 92 podpisy.
*

*

*

Výbor solidarity s Ivanem Polanským oznámil, že Ivan Polanský jc od poloviny
září 1988 vězněn v Ružomberku na Slovensku;jeho adresuje: Ivan Polanský, NVIJ
MS, pošt. sehr. 62/12 VK, 03450 Ružomberok. Ivan Polanský má zdravotní potíže po
infarktu myokardu (utrpěl ho v roce 1975), trpí ischeniickou chorobou srdeční, vysokým tlakem, sklerózou vnitrního ucha a má potíže s konečníkem. Jc zařazen na práci
vsedě, která je náročná na zručnost, takže není schopen plnit výkonovou normu. Za to
mu hrozí kázeňské tresty včetně umístění do tzv. uzavřeného oddělení, kde se poskytuje jen polovina základní stravní dávky, beztak už velmi nízké, bez jakéhokoliv masa,
a to ve finančním ekvivalentu cca 3,- Kčs denně.
Ivanu Polanskému měl být trest amnestií prezidenta republiky z 27. října 1988 /.krácen
o dva roky, takže by nyní při normálním průběhu měl jeho trest končit v listopadu 1989. Výbor však zatím nedisponuje žádnou informací, která by toto snížení trestu potvrzovala.

IVA KOTRLÁ (Brno) (*)
DOPIS GENERÁLNÍMU

PROKURÁTOROVI

Ve věci Františka
Generální prokurátor ČSSR
Generální prokuratura; 11000 Praha 1

Lízny
22. listopadu 1988

Vážený generální prokurátore ČSSR!
V tomto měsíci jste vystoupil před poslance československého lidu a mluvil o humanitě, socialistickém právním systému a dalších velkých pojmech. To, s čím se na
(*) Vychází bez vědomí autorky.
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Vás obracíme J e možná v zájmovém světě mocných mužů Československa nepodstatnou záležitostí, ale - věřte - týká se nemalého utrpení mateřského srdce.
Dne 26. října 1988 po 20. hodině večerní vniklí ozbrojení příslušníci SNB do bytu
staré matky římskokatolického kněze ve Velkých Opatovících. Prokurátorem nařízená
domovní prohlídka skončila těsně před půlnocí a knězi Františku Líznovi byly při ní
zabaveny především na stroji psané modlitby a křesťanské texty. Potom policie kněze
Františka Líznu odvedla a od oné půlnoční chvíle 26. října 1988 tato matka už svého
syna nespatřila, A především: nebylo jí nijak - stanovenými orgány socialistického
právního systému - sděleno, co se s ním děje! Vy jste generálním prokurátorem krátkou dobu a možná nevíte, že příslušníci SNB už ve svých vyšetrovnách v minulosti
umlátili římskokatolické kněze, a to bez soudu. Jak j e možné, že katolický kněz František Lízna není v ČSSR úředně prokuraturou evidován? Jak s ním bylo naloženo?
V dobách, než začala u nás přestavba a demokratizace, bývalo dobrým zvykem, že
prokuratura informovala zákonité příbuzné o tom, že obviněný byl vzat do vazby. Také sdělovala, podle kterých trestních paragrafů je obviněný stíhán a v které věznici se
nachází. Mnohdy se prokurátor na takovéto písemné oznámení o uvalení vazby i podepsal. Dovolujeme si Vás jako generálního prokurátora poprosit o milost a laskavost
zákonné informace. Když už jste použil před zástupci československého lidu velkých
pojmů o humanitě socialistické zákonnosti, mohl byste, prosím, pomoci staré matce
kněze a zařídit, aby ji prokuratura v Jihomoravském kraji informovala, zda je její syn
vůbec ve vazbě, zda mu nehrozí nakonec trest smrti a dle jakých paragrafů byl vůbec
zbaven svobody? Nebo snad prokuratura matku v případě kněze Františka Lízny neinformovala proto, že dotyčný již nežije? Nebo je snad jako jesuita umístěn v nějakém
trestném zdravotním zařízení, např. na psychiatrii?
Sdělte, prosíme Vás velmi, úřednf formou staré matce, jak bylo naloženo s jejím
synem. Modlíme se za to, abyste pochopil veškeré naše obavy. Vždyť František Lízna
vystudoval na kněze v tomto socialistickém zřízení, v roce 1974 měl se svolením úřadů
slavnou mši svatou ve Velkých Opatovicích a přesto, jako člen jesuitského řádu, je
nyní neznámo kde vyšetřován. Je vůbec na území Československa? Jestliže snad
úřední postup pro oprávnění této naší žádosti vyžaduje více podpisů, ubezpečujeme
Vás, že jen v Jihomoravském kraji se připojí více než sto křesťanských matek. A pokud
prosté sdělení prokuratury o tom, kam a proč zmizel zatčený kněz František Lízna po
domovní prohlídce 26. října 1988, není v ČSSR možné, zahájíme hladovku. V takovém
systému, kde římskokatoličtí kněží mizí mezi příslušníky SNB bez jakýchkoliv úředních
stop a zdůvodnění, nelze v klidu žít!
Věřte, žc týdny nekonečných nejistot o osudu tohoto kněze a syna jsou skutečným
utrpením. Jenom na nás navíc, prosíme, neposílejte příslušníky SNB, aby nás také odvlekli a vyslýchali dlouhodobě a neznámo kde.
V úctě k Vašemu úřednímu postavení s pozdravem chvála Kristu a Marii!
Iva Kotrlá, matka dětí, jimž byl František Lízna za kmotra při biřmování
Marie Líznová, 67963 Velké Opatovice 375

VONS SDĚLUJE O FRANTIŠKU LÍZNOVI

Katolický kněz František Lízna ve vazbě
Dne 26. ř(jna byl cestou na Velehrad v Uherském Hradišti zadržen katolický kněz
bez státního souhlasu František Lízna, nar. 11. července 1941. Téhož dne byla provedena v
68

jeho bytě Na strážnici 375 ve Velkých Opatovicích domovní prohlídka, zdůvodněná
trestním stíháním ve věci pobuřování (§ 100 tr. zákona), K tomuto trestnému činu mělo dojít rozšiřováním letáků, vyzývajících k účasti na nezávislé manifestaci 28. ř(jna v
Praze. Letáky měly být rozšiřovány v okrese Uherské Hradiště. Není nám známa přesná právní kvalifikace obvinění Otce Lízny, víme však s určitostí, že byl dán do vazby,
kterou vykonává ve věznici ministerstva spravedlnosti v Brně-Bohunicích.
František Lízna je členem jezuitského řádu a v posledních letech pracuje jako
ošetřovatel, nyní v domově důchodců. Je signatářem Charty 77 a v minulosti byl několikrát trestně stíhán pro politické delikty, naposledy v souvislosti s katolickým samizdatem. Byl třikrát vězněn, z posled ního vězení se vrátil v roce 1983. Adresa jeho matky: Marie Líznová, Na strážnici 375, 67963 Velké Opatovice.
V Praze, 4. listopadu 1988

. ™x,c x
Sděleni VONS č. 831

c

František Lízna souzen pro přečin
Jak jsme již oznámili (viz sdělení č. 831), je od 26. října 1988 ve vazbě František
Lízna, katolický kněz a signatář Charty 77. Nyní jsme k případu obdrželi další informace, bohužel opět neúplné a nepřesné, podle nichž není František Lízna stíhán, jnk
jsme ve sdělení č. 831 mylně uvedli, pro trestný čin pobuřování, nýbrž pouze pro
přečin proti veřejnému pořádku podle § 6, písm, a zákona č. 150/1969 Sb.
Hlavní líčení před samosoudcem okresního soudu v Uherském Hradišti bylo stanoveno na 29. listopad 1988 na 10.15 hodin do budovy zmíněného soudu, Budc-li
František Lízna shledán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až do tří měsíců nebo
peněžitý trest až do 5000 Kčs.
Právně zatím nemůžeme věc blíže komentovat, protože nám není prosně známa
skutková podstata, údajně jde o letáky k manifestaci 28. října. Je však nepochybné, že
akce proti Františku Líznovi je součástí nové vlny režimních represí a že právně neospravedlnitelná vazba i hrozící odsouzení jsou jen svévolnou odvetou za jeho
občanskou i náboženskou aktivitu.
V Praze, dne 26. listopadu 1988
*

Sdělení VONS č, 847

PRONÁSLEDOVÁNÍ AUGUSTINA NAVRÁTILA POKRAČUJE

Veřejné zasedání ve věci Augustina

Navrátila

Vyšetřovatel okresní prokuratury v Kroměříži JUDr. Jaroslav Vavřík oznámil při
výslechu dne 9. srpna 1988 Augustinu Navrátilovi, signatáři Charty 77 a autorovi jednatřícetibodové petice za odluku katolické církve od státu a náboženské svobody,
změnu právní kvalifikace jeho jednání, za něž je trestně stíhán, Augustin Navrátil byl
týmž vyšetřovatelem obviněn dne 4, března 1988 z trestného činu útoku na státní
orgán a orgán společenské organizace podle § 154/2 tr. z., kterého se měl dopustit tím,
že se ohradil proti pomlouvačnému článku tajemnice QV ČSL v Kroměříži Jarmily
Bršlicové oznámením okresní prokuratuře (víz sdělení č. 732). JUDr. Vavřík nyní kvalifikuje tento skutek jako tr. čin pomluvy podle §206/c tr, z., jehož trestní sazba je až 1
rok odnětí svobody. Zároveň JUDr. Vavřík oznámil, že nařídí další psychiatrické
vyšetření obviněného.
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V souvislosti s tr. řízením z roku 1986, v n ě m í byla Augustinu Navrátilovi určena
psychiatrická léčba, vydali dne 27. července 1988 soudní znalci z oboru psychiatrie z
Olomouce MUDr. Marta Tichá CSc. a docent MUDr. Bogdan Buzek CSc. znalecký
posudek, jímž diagnostikují údajnou duševní poruchu A. Navrátila jako paranoiu kverulans. Tato choroba údajně ovlivňuje jeho jednání, do kterého náleží především jeho
písemná produkce. Je zarážející, že se odborníci podřídili nátlaku policejních orgánů a
kvalifikují jednání postiženého, který legálně využívá ústavních práv, jako chorobné
konání.
Dne 13. září 1988 ve 13 hod. se má v budově okresního soudu v Kroměříži, odd. 3,
č. dveří 14, 2. patro, konal veřejné zasedání. Senát okresního soudu bude za předsednictví JUDr. Jindřicha Urbánka projednávat návrh na přeměnu ambulantní psychiatrické léčby na ústavní. Augustinu Navrátilovi hrozí dlouhodobý pobyt v psychiatrické
léčebně, kde může být navíc nekontrolovatelně ovlivňován dávkováním neadekvátních léků. Cíčcl jednání policejních a soudních orgánů je očividný. Diskreditovat
pod záminkou smyšlené diagnózy nepohodlného občana, izolovat ho a znemožnit mu
jakoukoli občanskou a náboženskou aktivitu.
Praha, 6. září 1988

Sdělení VONS č. 796

Augustinu Navrátilovi nařízena ústavní léčba
Senát okresního soudu v Kroměříži za předsednictví JUDr. Jindřicha Urbánka
projednával návrh okresní prokuratury zastoupené JUDr. Kubínem na změnu ambulantního ochranného psychiatrického léčení Augustina Navrátila na ústavní. Okresní
prokurátor zdůvodnil svůj návrh údajným zhoršeným zdravotním stavem jmenovaného. Rovněž znalci z oboru psychiatrie doc. MUDr. Buzek CSc. a MUDr. Marta Tichá CSc. obhajovali svůj znalecký posudek, v němž doporučují ústavní léčbu. Augustin Navrátil se hájil tím, že jeho údajná trestná činnost, která má být důsledkem jeho
zhoršeného zdravotního stavu, spočívala v rozšiřování jeho otevřených dopisů. K tomuto rozšiřování však přistoupil až poté, kdy mu generální prokuratura neodpověděla
na jeho dotaz ohledně rozšiřování písemností a kdy tudíž právem předpokládal, že tak
může činit bez omezení. Rovněž mu nebyly konkrétně uvedeny pobuřující věty v jeho
písemnostech. Senát se rovněž nevyrovnal s námitkami Augustina Navrátila proti znaleckému posudku, v němž se uvádí, že ztrácí zdravé spojení s realitou, aniž se loto tvrzení nějak dokládá. Na veřejném zasedání byli přítomni dva švýcarští psychiatři z Curychu, kteří byli připraveni vznést dotazy přítomným znalcům z Olomouce. Augustin
Navrátil o to žádal, ale senát jeho žádosti nevyhověl. Obhájce požadoval zamítnutí
návrhu okresní prokuratury a vypracováni nového znaleckého posudku.
Navzdory zjevným nesrovnalostem senál okresního soudu vyhověl návrhu prokuratury n nařídil Augustinu Navrátilovi ústavní psychiatrickou léčbu. Augustin Navrátil
si ihned podal proti usnesení okresního soudu stížnost. Zůstává nadále na svobodě, o
jeho stížnosti bude rozhodovat krajský soud v Brně. Do soudní síně bylo vpuštěno 13
přátol postiženého. Kromě zmíněných švýcarských psychiatrů byli přítomni zástupci
velvyslanectví USA, Velké Británie a Kanady. Před soudní síní se během zasedán!
modlilo asi 40 přátel Augustina Navrátila.
Postup justičních orgánů proti Augustinu Navrátilovi je otázkou čistě účelovou,
jak konstatuje kardinál Tomášek ve svém osobním dopise postiženému, který byl
předložen senátu okresního soudu. Mj. se v něm praví: ».,. celý Váš proces, který má
základy v oblasti náboženské a mravní, se dostal do sféry politické ...«
Ústavní psychiatrická léčba má být prostředkem, jak diskreditovat a nadále znemožnit rozsáhlou občanskou a náboženskou aktivitu signatáře Charty 77 Augustina
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Navrátila, popřípadě jak podlomit jeho zdraví. Prostředkem o to nebezpečnějším, že
její trvání závisí na libovůli úřadů.
Dne 13, září 1988 se proto ustavil Výborná obranu Augustina Navrátila, který si vytyčil
úkol sledovat celý případ a informovat domácí i zahraniční veřejnost o všech jeho právních
důsledcích. Ve výboru jsou ing. Rudolf Battěk, JUDr. Ján Čarnogurský, Bohumil Doležal,
Ladislav Lis, ing. Jan Litomiský, Václav Malý, PhDr. Radomír Malý, RNDr. František Mikloško, PhDr. Radim Palouš, Jiří Pavlíček, JUDr. Josef Placek a Ota Veverka. Výbor byl
dne 15. září přijat kardinálem Tomáškem, který mu vyjádřil plnou podporu.
15. září 1988

Sdělení VONS č. 798

Augustin Navrátil v psychiatrické

léčebně

Krajský soud v Brně, jehož senátu předsedal JUDr. Vasil Fedorenko, zamítl dne
30. září 1988 stížnost Augustina Navrátila proti usnesení okresního soudu v Kroměříži
ze dne 13. září 1988, jimž bylo ambulantní ochranné psychiatrické léčení Augustinu
Navrátila přeměněno na ústavní.
Augustin Navrátil toto léčení nastoupil v psychiatrické léčebně v Kroměříži dne
28. října 1988. Augustin Navrátil, 59-letý železniční dělník, otec devíti dělí, katolický
aktivista, vydavatel Křesťanských obzorů, autor 31 bodové petice o náboženských svobodách a odluce církve od státu, signatář Charty 77, je již radu let československými
úřady pronásledován. Jak jsme již mnohokrát uvedli, naposledy viz naše sdělení č. 798,
považujeme nucenou hospitalizaci Augustina Navrátila za zneužití psychiatric,
Adresa manželky: Augustina Navrátilová, Lutopecny 14, 768 31 Zlobíce.
V Praze, 4. listopadu 1988
Výbor na obranu Augustina

Sdélen(

V Q N S

č

m

Navrátila (1)

Výbor na obranu Augustina Navrátila se ustavil v Praze 13. září 1988. Jeho členy
jsou ing. Rudolf Battěk, JUDr. Ján Čarnogurský, Bohumil Doležal, Ladislav Lis, ing,
Jan Litomiský, Otec Václav Malý, dr. Radek Malý, dr. František Mikloško, doc, dr. Radim Palouš, Jiří Pavlíček, dr. Josef Plocek a Ota Veverka. Do 25. listopadu vydal výbor
6 informací o Augustinu Navrátilovi, který je od 28. října nucené hospitalizován na polouzavřeném oddělení psychiatrické léčebny v Kroměříži, Výbor vydal rozklady jak
československých psychiatrů, tak i švýcarských lékařů k duševnímu stavu Augustina
Navrátila. Navrhl vypracování nového soudního znaleckého posudku a zasazuje se o
přezkoumání trestnosti jeho otevřených dopisů, které byly předmětem trestního
stíhání. V informaci č. 6 publikuje výbor text výzvy moravských katolických aktivistů,
kterou podepsali PhDr. Radomír Malý z Brna a ing. Tomáš Kopřiva ze Šumperka; moravští katolíci se chtějí sejít v neděli 11. prosince 1988 v poledne na náměstí Míru v
Olomouci a setrvat tam čtvrt hodiny ve společné modlitbě, každý s křížem v ruce, zu
Augustina Navrátila. Meditaci chtějí zakončit Otčenášem, cyrilometodějskou písní
Bože, cos ráčil a národní hymnou. Duchovní setkání spojují moravští katolíci s Dnem
lidských práv, který připadá na 10. prosince, tedy předchozí den,
Výbor na obranu Augustina Navrátila vydal text petice, jež bude zaslána státním
orgánům: »Petice: Vyzýváme státní orgány Československé republiky, aby okamžitě
zastavily pronásledování pana Augustina Navrátila, autora petice o 31 bodu za řešení
situace věřících v Československu a neohroženého zastánce lidských práv a práv
(1) Vděčně převzato ze samizdatového časopisu informace o Chartě 17 11 (1988). č. 20,
str. 11-12.
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věřících. Žádáme své spoluobčany, aby se podpisem připojili k této výzvě, bez ohledu
na přesvědčení, víru nebo stranickou příslušnost. Výbor na obranu Augustina Navrátila,« Své podpisy pod peticí zasílejte na adresy; Otec Václav Malý, Nad pomníkem 2,
15200 Praha 5; Ota Veverka, tř. Svobody 738, 76302 Gottwaldov-Malenovice; dr.
František Mikloško, Bílíkova 16, 84000 Bratislava; dr. Radomír Malý, Sušilova 9,
60200 Brno; ing. Rudolf Battěk, Křižíkova 87,18000 Praha 8; Martin Kvapil, Kmochova 15, 77900 Olomouc.

Výzva k veřejné modíitbé za Augustina

Navrátila

Drazí bratři a sestry!
Již několik týdnů je protiprávně hospitalizován v psychiatrické léčebně v Kroměříži náš bratr Augustin Navrátil. Písemné protesty nic nepomáhají. Obraťme se proto tam, kde jedině můžeme být vyslyšeni: k našemu dobrému Pánu. Sejdeme se v neděli 11. prosince 1988 v Olomouci, moravské církevní metropoli, ve 12.00 hod. na náměstí Míru u sloupu Nejsvětější Trojice ke společné modlitbě každý s křížem v ruce
(jakékoli velikosti). Setrvejme čtvrt hodiny v tiché meditaci, kterou zakončíme modlitbou Otčenáše, cyrilo-metodějskou písní Bože, cos ráčil a státní hymnou. Je naším
přáním, aby tato veřejná modlitba byla důstojným dovětkem Dne lidských práv, který
připadá na předcházející datum.
Jestliže bude náš bratr Augustin Navrátil do té doby propuštěn, postrádá tato veřejná modlitba své opodstatnění. Takové gesto ze strany těch, kdo mají moc, by neznamenalo vítězství kohokoli z lidí, nýbrž Boží lásky a milosrdenství. V této atmosféře
se nejlépe daří otevřenému a upřímnému dialogu, po němž toužíme.
V případě, že se na postavení Augustina Navrátila do té doby nic nezmění, uvedený program veřejné modlitby se uskuteční. Nutno však počítat se zásahem bezpečnostních orgánů. Náš Spasitel Ježíš Kristus řekl: »Blahoslaveni jste, když vás budou
kvůli mně pronásledovat. Radujte se a jásejte« (Mt 5, 11-12). Důvěřujeme proto jeho
slovům, která mají pro nás větší váhu než lidské obavy. Jen On je schopen vyvést svou
církev z ú t l a k u j e h o ž obětí se stal nyní Augustin Navrátil, příště však jí může být kdokoli z nás. Naše modlitební solidarita se týká všech dalších, kteří pobývají v současné
době ve vězení pro svou náboženskou horlivost nebo pro aktivitu při obrané práv člověka.
Jsme vyznavači a stoupenci Ježíše Krista. Řídíme se jeho naukou, která nám zakazuje nenávidět. Nebudeme proto vyvolávat nepokoje v ulicích, nechceme způsobit
Škodu těm, kdo mají svědomí obtížené vinou pronásledování Augustina Navrátila a
dalších. Budeme se modlit za změnu jejích smýšlení. Té nedosáhneme jinak než realizací Spasitelovy rady: »Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu levou« {Mt 5,
49). Vůdce indického lidu a ctitel Ježíše Krista Mahátma Gándhí to vyjádřil slovy:
»Budeme rány našich nepřátel přijímat, ale ne vracet.« Na konci této trnité cesty se
otevřela nezávislost indického lidu. Nebylo to hned. Pán dějin zná svůj čas, ale jen tako vá
forma vede bezpečně k cíli J e křesťanská, humánní a ryze etická, prozrazuje odvahu a vyspělost ducha i charakteru. A ni my nebudeme postupovat jinak. Na pendreky a vodní děla
neodpovídáme výk řiky zloby, ale vytrvalejší modlitbou a ještě pevnějším odhodláním angažovat se na obranu všech nespravedlivě stíhaných. Pán své církvi svobodu dá. Učiní tak v
nejvhodnější době a okamžiku. Žádá k tomu však trvalou spolupráci a odvahu.
Jestliže jsi podepsal petici jednatřiceti bodů, které je náš bratr Augustin Navrátil
autorem, víš, jak se rozhodnout. Ať ti Pán bohatě žehná!
Za moravské aktivisty a členy Výboru na obranu Augustina Navrátila: PhDr Radomír
Mnlý, Sušilova 9, 602 00 Brno; ing, Tomáš Kopřiva, Dvořákovo náměstí 1,787 01 Šumperk
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REŽIM A CÍRKEV
Trestní postih účastníků bratislavské

manifestace

Samosoudce obvodního soudu pro Bratislavu 1 JUDr* Ján Jamrich vydal v souvislosti s pokojnou manifestací slovenských katolíků dne 25. března 1988 (viz naše sdělení č. 743, 750 a 766) trestní příkazy proti:
Ludmile Heribanové, nar. 10. 5. 1966,, bytem Ružindol 143, okres Trnava. Ukládá
se jí peněžitý trest ve výši 2000 Kčs.
Ladislavu Šimkovi, nar. 22, 9. 1949, bytem Bratislava, Warynskóho 27. Ukládá se
mu nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců.
Miroslavu Tóthovi, nar. 6. 11. 1967, bytem Pata 460, okres Galanta. Ukládá se mu
peněžitý trest ve výši 2000 Kčs.
Všichni se měli dopustit přečinu proti veřejnému pořádku podle § 6, písm. a zák.
č. 150/1969 Sb., a to výhradně tím, že se účastnili nepovoleného shromáždění, drželi
zde zapálenou svíčku a po výzvě k rozchodu neopustili náměstí.
Podle dosud nepotvrzených zpráv byly v těchto dnech doručeny trestní příkazy i
dalším účastníkům manifestace. Zatím nenabyly právní moci a všichni tři výše jmenovaní proti nim hodlají podat odpor. Jsou však dalším dokladem toho, že státní moc
hodlá i nadále pronásledovat oběti, nikoli potrestat ty, kdo dali k útoku na pokojnou
náboženskou manifestaci příkaz, či ty, kdo jej s mimořádnou brutalitou prováděli.
Protože se tato zkrácená forma soudního řízení pomocí tzv. trestního příkazu dosud u politických deliktů užívala poměrně výjimečně a protože v obdobné právní situaci jsou nejen daisí účastníci bratislavské manifestace, ale i pražských demonstrací
dne 21. srpna 1988, podáváme zde pro poučení postižených i veřejnosti následující
stručnou informaci:
V řízení o přečinech může samosoudce (se souhlasem prokurátora, a to i co do
druhu a výměra trestu) bez konání hlavního líčení vydat trestní příkaz Jestliže se obviněný k činu plně doznal nebo jestliže jej z něj na základě vlastního pozorování (tedy
nikoli např. analýzou pořízené Fotodokumentace) usvědčuje veřejný orgán (SNB, PS
SNB, NV a další). Bez ohledu na trestní sazbu u daného přečinu múže být trestním
příkazem uložen trest odnětí sobody jen do dvou měsíců a peněžitý trest pouze do
5000 Kčs. Postižený se může o tom, že je proti němu vedeno trestní řízení, dozvědět
až z doručení trestního příkazu. Může však podat v zákonné lhůtě osmi dnů odpor,
Podáním odporu se trestní příkaz ruší a nadále probíhá řádné dvoustupňové soudní
řízení o přečinu. S tou výhodou pro obviněného, že mu samosoudce nesmí uložit
přísnější trest než v původním trestním příkazu.
V Praze, 22. září 1988
Hlavní Učeni s účastnicemi z bratislavské

Sd5Iení y 0 N S

č

802

manifestace

Dne 10. října v 15 hodin mělo proběhnout před samosoudcem JUDr, Jánem Jamrichem hlavní líčení s Ludmilou Heribanovou, nar. 10. května 1966, bytem Ružindol
143, okres Trnava. Ludmile Heribanové uložil JUDr, Jamrich trestním příkazem peněžitý trest ve výši 2000 Kčs, neboř se měla dopustit přečinu proti veřejnému pořádku
(§ 6a zákona č. 150/69 Sb.) tím, že se účastnila se zapálenou svíčkou pokojné bratislavské manifestace 25. března 1988. HJavní líčení se konalo proto, že L. Heribanová
podala proti trestnímu příkazu odpor.
Do justičního paláce v Bratislavě přišlo na soudní jednáni asi 300 lidí. Líčení bylo
na poslední chvíli přeloženo z původní jednací síně do malé kanceláře: zájemcům o
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účast byl pak odmítnut vstup s odůvodněním, že v soudní síni není místo. Hlavní
líčení bylo odročeno na 17- říjen v 16 hodin, protože se údajně nedostavil jeden svědek. Zájemci o účast n a j e d n á n í s Ludmilou Heribanovou se na chodbě pokusili o hlasitou modlitbu, načež byJi z justičního paláce vytlačení větším množstvím policistů.
Na chodníku před budovou čekali na obviněnou Ludmilu Heribanovou a začali zpívat
mariánskou píseň. T o se stalo záminkou k dalšímu zákroku: policisté je násilně rozháněli za použití obušků a psů a asi dvacet jich předvedli k výslechu.
Dne 17. října 1988 ve 13.30 hodin má v justičním paláci v Bratislavě v č. dveří 129
samosoudce JUDr. Jamrich rozhodnout o údajném prečinu výzkumné pracovnice
Bernadetty Otrubové, která rovněž podala odpor proti trestnímu příkazu. I jí byl
uložen za účast na manifestaci peněžitý trest ve výši 2000 Kčs.
V Praze, 11. října 1988
Policejní represe proll účastníkům

Sdělení VONS c. 821
pouti v Šašlině

V neděli: 18. září 1988 a v její předvečer proběhla v západoslovenském Šaštíně tradiční mariánská pouť, která byla letos navíc slavnostním ukončením mariánského roku pro slovenské diecéze (účast řeckých katolíků však byla zásahem úřadů předem vyloučena). Oficiální program pouti byl tentokrát mimořádně tvrdé reglementován pomocí nátlaku i přímých administrativních zásahů: přítomní státní tajemníci pro věci
církevní z Bratislavy a ze Senice např, rychle vypnuli zvukovou aparaturu, když přímluvy věřících zabočily na zakázaná a ožehavá témata. Poutníci, jichž bylo nakonec
60.000, byli hojně legitimováni a filmováni.
Přestože reproduktory přenášely oficiální program i na přilehlá prostranství, shromáždil se v průběhu noci v parku velký zástup převážně mladých věřících, kteří nehodlali ani své duchovní prožitky, ani své občanské postoje podřídit nátlaku úřadů.
Zde probíhal svobodný paralelní program, zde byl tlumočen pozdrav kardinála Tomáška poutníkům a zde byla aklamacf schválena jejich bojovná zdravice českému primasovi, Účastníci provolávali slávu kardinálu Tomáškovi, biskupu Korcoví a požadovali náboženské svobody. Vyjádřili též solidaritu s pronásledovanými katolickými aktivisty Ivanem Polanským a Augustinem Navrátilem.
V souvislosti s poutí však došlo i k řadě policejních opatření, přímo narušujících
právu a svobody občanů. Dr. Václav Benda, kněz Václav Malý a Augustin Navrátil vyzvali české a moravské katolíky, aby u příležitosti 70. výročí vzniku nezávislého československého státu hojnou účastí na pouti v Šaštíně demonstrovali touhu po bratrském
soužití našich národů. Na tento dopis reagovaly státní úřady tím, že Václava Bendu po
tři dny držely prakticky v domácím vězení a Václava Malého nejprve varovaly před
opuštěním Prahy a poté podrobily osmihodinovému vulgárnímu výslechu, vyplněnému obviněními z terorismu i příŽLvmctvf, výhrůžkami zostuzení ve veřejných sdělovacích prostředcích i postihů vůči každému, kdo ho bude nadále respektovat jako
kněze.
V Bratislavě byl v sobotu 17. září zhruba v 18 hodin při odjezdu do Saštína zadržen
JUDr, Ján Čarnogurský. Před 22. hodinou byl propuštěn s varováním, že nesmí na
pouť odjet. Když se o to následující den pokusil, byl znovu zadržen a propuštěn až ve
13 hodin, po skončení pouti, V sobotu 17. září ve večerních hodinách byl též nakrátko
zadržen a převezen do jiné části Bratislavy RNDr, František Mikloško, v jeho případě
se patrně jednalo především o odstranění svědka nejnehoráznější akce StB. Byl totiž
přepaden na veřejné ulici spolu s biskupem Jánem Chrysostomem Korcem. Biskup
Korec odmítl předvolání na SNB s poukazem, že je vázán povinností odcestovat do
Saštína a že navíc při dvou předchozích předvoláních byl pouze zbytečně zadržován,
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aniž by od něj bylo požadováno jakékoli vysvětlení ve smyslu zákona o SNB. Na pohrůžku
násilí odpověděl, že se nehodlá dobrovolně podrobit násilí. Poté byl uchopen příslušníky StB, kteří mu zkrucovali ruce, smýkali jím po zemi, zvedali jej do vzduchu a
snažili se jej vecpat do svého aula. Při tahanici rozbili příslušníci SNB termosku s Čajem, kterou měl biskup Korec u sebe, a celého jej zmáčeli. Začala zastavovat kolemjedoucí auta, policie přivolala posily. Po půlhodinovém incidentu slavila pasivní rezistence 66-letého biskupa alespoň částečně vítězství: policisté odjeli, biskup Korec se
však nakonec vrátil do svého bytu, kde byl až do příštího dne střežen.
Všechna výše zmiňovaná opatření samozřejmě odporují platným československým zákonům a představují hrubé porušování základních občanských u náboženských práv. Brutální zásah proti biskupu Korcoví, jehož autorita mezi slovenskými katolíky je obrovská, je však navíc i z čistě politického hlediska činem, který chce zřejmě
předem vyloučit jakoukoli možnost dorozumění mezi státní mocí a společností.
V Praze, 22. září 1988

_
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Policejní represe proti katolické pouti u svatého Víta v Praze
V souvislosti se svatováclavskou poutní mší ve svatovítské katedrále v Praze v neděli dne 2. října 1988 byl předvolán k výslechu na týž den katolický kněz Václav Malý.
Při výslechu mu bylo opět hrubě vyhrožováno, byl spojován s přípravou ozbrojeného
povstání a vyzýván, aby neprodleně emigroval. Zhruba po pět hodin byli zadržováni u
vyslýcháni též další kněz Oto Mádr a laik Václav Vaško. Dr. Václav Benda byl během
nedělního dopoledne držen v domácím vězení.
Během samotné poutní mše policie houfně legitimovala a filmovala účastníky. Byly připraveny početné zásahové jednotky, Hradčanské náměstí bylo zataraseno několika desítkami autobusů. Stovky věřících se po mši odebraly z katedrály před arcibiskupský palác, aby vzdaly tradiční hold kardinálu Tomáškovi. Jakmile však zástup začal
s modlitbami, písněmi a provoláváním slávy českému primasovi, byl amplióny vyzván
k rozchodu s odůvodněním, že po skončení bohoslužeb je další shromažďování protizákonné. Po této obecné výzvě, údajně od ONV Praha l, byly vyvolávány ostřejší výhružky policie, včetně hrozby nasazení Lidových milicí. Současně začala okolo arcibiskupského paláce projíždět policejní auta s cílem rozptýlit zástup. Asi po 15 minutách se věřící nakonec rozešli.
Bezpečnostní orgány opět nezákonným způsobem porušily základní občanská a
náboženská práva. Těm, kdo byli bezdůvodně předvedeni nebo zadržováni ve svých
bytech, byla drasticky omezena i svoboda účasti na náboženských obřadech, kterou se
jinak československý stát halasně ohání jako s jedinou z náboženských svobod, j iž prý
věřícím beze zbytku poskytuje.
V Praze, 11. října 1988

SdčIenf

VONS

č. 824

75

Zprávy a recense
JAROSLAV P O L C

(Řím)

ZA L U D V Í K E M N Ě M C E M (1913-1988)

Mezi nejzasloužilejší české c í r k e v n í historiky současné doby náleží bezesporu Msgr. dr. Ludvík Němec, žák p r o f e s o r a Františka D v o r n í k a . Jeho postava i
dílo nevejde s n a d n o do dějin české historiografie, p o n ě v a d ž velká většina jeho
spisů a článků vyšla anglicky a on sám strávil většinu svého života ve Spojených
státech, kde také zemřel 22. června 1988. Život monsignora N ě m c e nebyl snadný. Narodil se 10. října 1913. Jeho cesta ke kněžství a k historické vědě začíná na
p r a ž s k é teologické f a k u l t ě v letech před D r u h o u světovou válkou. Jeho profesory byli b u d o u c í pražský arcibiskup kardinál Beran a tehdy už světově proslulý
o d b o r n í k na byzantské dějiny kněz prof. dr. František Dvorník, který měl n a
m l a d é h o bohoslovce nemalý vliv.
Jako k n ě z se dal Ludvík Němec po D r u h é světové válce k dispozici litoměřické diecézi, jejímž pastýřem byl tehdy biskup a pozdější kardinál Štěpán
T r o c h t a . Stal se profesorem n á b o ž e n s t v í a současně a d m i n i s t r á t o r e m arciděkanství v Liberci. Aby unikl zatčení, musil se uchýlit do Z á p a d n í h o N ě m e c k a a
odtud s politickými uprchlíky z Unterjettigen přibyl do Itálie, k d e v uprchlickém
táboře v Bagnoli jim d u c h o v n ě i h m o t n ě p o m á h a l .
Z Bagnoli se zásluhou a p o š t o l s k é h o n u n c i a v Německu, Aloise Miincha,
biskupa z Farga v Severní D a k o t ě , pozdějšího kardinála, dostal d o Spojených
států a působil v d u c h o v n í správě ve farnosti svatého Václava v s e v e r o d a k o t ském Dickinsonu v diecézi Bismarck, kde byl tehdy f a r á ř e m česko-americký
kněz Adolf Přibyl. V té době se jeho české články objevovaly n a s t r á n k á c h chicagského katolického deníku Národ a dvojtýdenilcu Katolík, vydávaných českými benediktiny opatství svatého P r o k o p a v Chicagu. Mladý n a d a n ý kněz u p o u tal nu sebe p o z o r n o s t českým dílkem o úctě s v a t é h o Judy Tadeáše, které vydala
benediktinská tiskárna v Chicagu.
S p o m o c í opata kláštera svatého P r o k o p a v Lisle u Chicaga, A m b r o ž e O n drdka, pod n ě h o ž tiskárna patřila, pokračoval ve studiích na teologické f a k u l t ě
katolické university ve W a s h i n g t o n s . Studia zakončil v roce 1953 d o k t o r á t e m z
teologie. Svou dizertaci, v ě n o v a n o u situaci církve v Československu za p r v n í republiky a po ní, především po roce 1948, vydal v roce 1955 s názvem Episcopal
and Vatican Reaction to the Persecution
of the Catholic Church in
Czechoslovakia ve Wnshingtoně. Zcela p ř e p r a c o v a n é vydání pak vyšlo v New Yorku v roce 1955 pod n á z v e m Church and State in Czechoslovakia.
D o d n e s nebylo toto
dílo p ř e k o n á n o díky své o b s a ž n é d o k u m e n t a c i a d ů k l a d n é m u zpracování.
Předmluvu k němu napsal opat A m b r o ž O n d r á k .
Ten také požádat profesora Němce o převzetí a z p r a c o v á n í materiálu, který
po léta n a s h r o m á ž d i l kněz jeho opatství, P. Augustin Studený, o úctě P r a ž s k é h o
Jezuldtka, když mu c h o r o b a už nedovolila jeho z p r a c o v á n í a vydání. Profesor
N ě m e c nejprve publikoval své statě česky v obou časopisech českých benediktinů a pak je sám doplnil a rozšířil vlastními objevy, takže jeho anglické dílo vyšlo
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p o d n á z v e m The Infant

of Prague.

The Story of the Holy Image and the

History

of the Devotion v New Yorku v roce 1958. Rok nato následovalo vydání textu
Jimrama od sv. Štěpána pod názvem Great and Little One of Prague. První dílo
se stalo záhy jednou z nejhledanějších náboženských knih toho roku už vzhledem k tomu, že úcta k Pražskému Jezulátku je ve Spojených státech velice
rozšířená a že dosud odborné dílo o jejích dějinách chybělo. Profesor Němec ji
zpracoval ve světovém měřítku.
V dalších letech setrvával profesor Němec ve stáleni styku se svým někdejším učitelem, jenž se mezitím stal profesorem na Harvardské universitě a
badatelem jejího byzantského střediska v Dumbarton Oaks v Georgetown ve
Washingtone, Františkem Dvorníkem. Tomu věnoval některé své spisy a psal
recenze jeho děl.
Ve Washingtone ještě během svých studií přisluhoval jako arcikněz při bohoslužbách za svobodu Československa a za tehdy internovaného arcibiskupa
Berana, které měl pro členy Kongresu Spojených států opat Ambrož Ondrák.
Němec, pocházející z Moravského Slovácka, byl také nadšeným podporovatelem Unionistických sjezdů, konaných po vzoru slavných velehradských sjezdů
k dosažení jednoty církve, koncem padesátých let v opatství sv. Prokopa v Lislc.
V dubnu roku 1966 se mohl znovu setkat se svým druhým bývalým profesorem z pražských studií, nyní kardinálem, pražským arcibiskupem Josefem Beranem během jeho návštěvy ve Washingtonu. Za deset let organizoval českou sekci eucharistického světového kongresu ve Filadelfii a za rok na to byl v ftímě
svědkem, spolu s filadeJfským kardinálem Krolem, svatořečení prnchatického
rodáka a čtvrtého biskupa filadelfského, Jana Nepomuka Neumanna.
Hlavním těžištěm činnosti monsignora Němce byly však přednášky na různých katolických učilištích a publikace výsledků vlastních bádání. Nejprve působil v pennsylvánském Braddocku u Pittsburgu, později na filadelfské universitní koleji »Rosemont« a jako kněz na slovenské farnosti svaté Agaty. Posléze
přednášel na koleji sv. Josefa »Chestnut Hill« srovnávací vědu náboženskou.
Přednášel i během letních kurzů na augustiniánské Villanova University.
Profesor Němec se znovu vracel k české církevně-historické tématice. V roce 1968 p u b l i k u j e v časopise Proceedings
of the American Philosophical
Society d v ě s t u d i e : The Czech Jednota, the Avant-Garde
of Modem Clerical
Progressivism and Unionism a The Communist
Ecclesiology
during the
Church-State
Relationship
in Czechoslovakia.
K r o m ě t o h o v časopise Church History (4/

1968) uveřejňuje studii o řeckokatolické církvi na Podkarpatské Ukrajině The
Rulhenian

Uniate

Church

in its Historical

Perspective.

Dějinám Českosloven-

ské církve pak věnoval obsáhlou studii, již vydala »American Philosophical Society« p o d n á z v e m The Czechoslovak

Heresy and Schism.

The Emergence

of a

National Czechoslovak Church (Philadelphia 1975). Osobnost a dílo svého učitele profesora Dvorníka vykresluje ve skvěle dokumentované studii František
Dvorník - mistr historické syntézy, k t e r o u uveřejnil v časopisu Studie 9 1 / 1 9 8 4 .
V r o c e 1976 u v e ř e j ň u j e č l á n e k Stephen Cardinal Trochta, an Educator
and

Churchman and an Ecumenist v časopise Bohemia. V následujícím roce vydává vzpomínkovou publikaci o české účasti na mezinárodním eucharistickém
kongresu ve Filadelfii s názvem Czech Catholics at the 41st International
Eucharistie

Congress,

Held August

1-8,1976

in Philadelphia.

O s o b ě p a p e ž e Jana

Pavla II. věnoval další svou práci, která vyšla v roce 1979 s názvem Pope fohn
Paul II. A Festive Profile. V předmluvě ke knize arcibiskup kardinál Krol takto
zhodnotil toto dílo: »Tato kniha je dobře dokumentována; odráží se v ní autorovy
77

znalostí a zkušenosti s prostředím a situacemi, v nichž se vytvářela a vyrůstala
osobnost, která byla spolubratry zvolena papežem. Tento slavnostní profil není
jen lecjaký jiný životopis. Jsou to dějiny mnoha činitelů, které přispěly k vytříbení povahy našeho Svatého otce. Mé vřelé doporučení této knihy zdaleka nemůže vyvážit zásluhu jejího obsahu.«
V r o c e 1980 v y c h á z í v Proceedings

of the American

Philosophical

Society

jeho další studie týkající se tentokrát počátku českého obnovného hnutí ve čtrnáctém století s n á z v e m The Czech Reform
Fourteen and Fifteen
Century.

Movement

Devotio

moderna

in the

Nelze však přejít mlčením ani drobné články, které připravil pro americkou
New Catholic Encyclopedia, vydanou v roce 1967 a které se týkají českých náboženských dějin: o pražském děkanu Kosmovi, o prvním pražském arcibiskupu
Arnoštovi z Pardubic, o Pražském JezuJátku a jeho úctě, o arcidiecézi pražské a
olomoucké, o klášteře na Strahově, v Teplé a na Zoboru, o utrakvistech, o Janu
Žižkovi a tří další články týkající se východní církve.
Kdyby se ovšem mčl monsignor Němec sám vyslovit,, co považuje za své největší životní dílo, patrné by za ně považoval zřízení české národní kaple v americké Národní svatyní Neposkvrněného početí ve Washingtone, jejíž základní
kámen posvětil ve svatyni papež Jan Pavel II. Monsignor Němec se stal hybnou
pákou přípravného výboru, poněvadž všechna organizační práce spočívala na
jeho bedrech. Kaple Panny Marie Hostýnské a českých patronů byla vysvěcena
ve dnech 25.-26. června 1983 za přítomnosti všech biskupů českého původu. Jen
pražský arcibiskup František Tomášek se nemohl dostavit. Slavnosti se zúčastnili také filadelfský kardinál Krol a washingtonský arcibiskup Hickey. V rámci
příprav pro tuto příležitost zpracoval msgr. Němec dějiny poutního místa Hostýna, jež vydal v roce 1981 pod názvem Our Lady of Hostýn, Queen of the Marian Garden

of the Czech, Moravian,

Silesian

and Slovak

Madonnas.

Druhou

knihu, věnovanou postavě velkého olomouckého arcibiskupa Antonína Stojana, který roznítil úctu k Madoně hostýnské, vydal v roce 1983 jako dvěstěstránkovou studii Antonín

Cyril Stojan,

Apostle

of the Church

Unity: Human

and

Spiritual Profit V roce, který následoval vysvěcení kaple, Ludvík Němec
uspořádal krásný pamětní sborník, v němž shromáždil všechny doklady, osvětlující její vznik, význam a slavné svěcení. Texty doprovodil mnoha krásnými barevnými fotografiemi. Anglicky psaný sborník má název The Czech National
Chapel.

Není možno nevzpomenout, že Ludvík Němec byl dlouholetým členem Československé společnosti pro vědy a umění, že se aktivně účastnil jejích seminářů
a že v jejím časopise uveřejnil i recenze různých historických děl týkajících se
české tematiky. Není možno několika slovy shrnout tuto tak plodnou a rozsáhlou činnost učeného a horlivého moravského kněze, který vědomě chtěl kráčet
ve stopách svých vzorů Stojana a Dvorníka. Ačkoliv jej osud zavál až do daleké
Ameriky, přece nezapomínal na zem svého původu, jíž věnoval ve svých spisech
tolik pozornosti. Jeho velikou zásluhou - vedle jeho kněžského působení - zůstává skutečnost, že právě díky jeho anglicky psaným knihám a článkům se
vzdělaná americká veřejnost seznámila s tolika významnými osobami a momenty českých církevních dějin, k nimž by jinak neměla bezprostřední přístup.
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M. (Paříž)
ZA PROFESOREM JANEM SOKOLEM
24. května

1904

- 27. září

19S7

V Praze zemřel po delší nemoci prof. ing. architekt Jan Sokol, profesor architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP) v Praze.
Původem z profesorské rodiny, pamatoval doby, kdy »učitelství nebylo jen
zaměstnáním, ale i službou národu«, jak se sám vyjádřil.
Studoval souběžně architekturu na pražské technice (ČVUT) i dějiny umění
u profesorů Matějčka a Birnbauma na Karlově univerzitě (1923-1928) a po absolutoriu ještě architekturu na Akademii výtvarných umění (AVU) u profesora
Gočára (1929-1932). V letech 1928-1929 pracoval v ateliéru Le Corbusicra v
Paříži.
V roce 1936 dosáhl svého vytouženého cíle, k němuž se cítil povolán, tj. k pedagogické práci, a přednášel na tehdejší Uměleckoprůmyslové škole (Umprum)
nauku o slohu nejprve jako docent, později jako profesor. V kritickém období
roku 1940 převzal školu architektury Otakara Novotného, předčasně penzionovaného, stal se voleným rektorem školy a společně s celým vedením ji převedl
všemi úskalími protektorátních let až do poválečného povýšení školy na vysokou.
Jeho vážné onemocnění v roce 1950 přišlo tehdejšímu novému vedení školy
a rektorovi Pavlu Smetanovi velmi vhod, byla zde příležitost vyloučit ze školy
profesora, o kterém sice bylo všeobecně známo, že patří k těm vzácným osobnostem, jejichž práce je založena na hlubokém vzdělání a citlivosti, ale že je člověk
věřící.
Nikdo se tehdy profesora Sokola veřejně nezaslal, jeho školu architektury
byla zrušena a posluchači - přes jejich odpor - převedeni k jiným profesorům.
Teprve o několik let později přišel nový rektor s nabídkou přednášet na
VŠUP znovu nauku o slohu jako kdysi, což profesor Sokol přijal a přednášel ji
až do roku 1959, kdy na naléhání ministra musel ze školy definitivně odejíl.
Jako pedagog neměl profesor Sokol ve své době u nás vážného konkurenta.
Výchova založená na úctě k tradici, k níž náležejí etické a morální zdsudy i
osobní příklad, ukazovala mladé generaci cestu, jak čestně obstát v mimořádných a pohnutých dobách, vlastnosti, které podmiňují poctivou tvůrčí práci.
Programová spolupráce s druhými výtvarnými obory i práce na spolcCném úkolu - které se dnes říká »práce v týmu« - předešla dobu.
Jako architekt se nikdy nedovedl smířit s tím, že by v naší době neměla být
architektura projevem duchovním, neměla být uméním: »Mnoho jsem studoval
a zkoušel,« řekl o sobě. »Bylo mi jasné, že vývoj architektury není v pouhém
střídání forem, ale v cílevědomém pohybu vyvolaném vždy novým rozhovorem
daných prvků, prostoru, tvaru a staviva, jřmž se z pouhé účelovosti vyvíjí architektura ve výtvarné umění. Změny forem jsou jen příznakem, ne kořenem včci,
pohyb vývoje podněcuje vnitřní pohnutka. Ztratí-li se tato souvislost, pohyb vývoje ustane, nastane hra forem a nakonec móda, tvorba bez cíle. I dnes - stejně
jako dříve - se může architektura povznést mezi výtvarná umění a stát se opět
odrazem toho nejlepšího své doby. Nejen může, ale musí, aby bylo - jako kdysi
- čím osvětlit ponuré jeviště denního života. Jak k tomu dospět, je otázka nesnadná a složitá, ale architektura má dostatek prostředků, aby si s ní poradila.«
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Pozornost profesora Sokola se často obracela k historickým stavbám - úkoly v historickém prostředí mu byly svěřovány pro jeho znalosti v tomto oboru byly to však zejména jeho návrhy na kostely, které přinesly architektuře něco
nového nejen v tehdejší, ale ještě i v dnešní době.
»Historie mne poučila,« zdůvodnil profesor Sokol svůj zájem o tuto odvěkou úlohu, »že vývoj evropské architektury má své ohnisko v řešení prostoru,
vnitřního čí vnějšího. Plastika, tj. podoba stavby, je teprve na druhém místě.
Jestliže se prostor utvářel jako výraz závažné myšlenky, vznikla příležitost, aby
se rodila či obrodila architektura. Takovou příležitostí byly v minulosti chrámy,
současnost nepřinesla jinou úlohu podobné úrovně.«
V návrhu kostela pro Prahu-Strašnice (1935) byl půdorys vymezen křivkou
skořápkové stěny - vůbec po prvé použité ve funkci nosného elementu - sledující tvar shromáždění uvnitř, střecha z ocelové příhradoviny se zasklenými
boky vpouštěla vysoké postranní světlo. Tento návrh mel úspěch spise ideový
než praktický, ale připravil cestu k dalším návrhům kostelů: pro Zlín (1940), pro
Prahu-Pankrác (1947, byl reprodukován i v americkém architektonickém časopise) a pro Luhačovice (1967).
Přestože realizace kostelů byla vždy na dosah ruky, po každé zcela mimořádné okolnosti zmařily naděje na provedení.
Z ostatních hlavních prací profesora Sokola: relikviář svatého Vojtěcha
(1946), úprava krypty na Sázavě (1950), rekonstrukce Strahovského kláštera
pro Památník národního písemnictví (1951-1954),, vyhlídková cesta kolem
Petřína (1954-1957), úpravy Přemyslovského paláce v Olomouci (1958), dveře a
zddveří Zlaté brány u svatého Víta v Praze (1959), úprava Pinkasovy synagogy a
okolí v Praze (1960), úpravy Starého paláce na Pražském hradě (1965), pavilon
pro Reinerovu fresku v zámeckém parku v Duchcově (1966, realizace 19731982), generální plán úprav Pražského hradu (1966-1976), úprava v kostele svatého Jiří na Pražském hradě (1967), generální plán úprav Vyšehradu (19761978).
Další nerealizované návrhy profesora Sokola leží v zásuvkách, jeho literární
činnost čeká na shrnutí a vydání.
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