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Praha, dne 25. ledna 1989

POSELSTVÍ ARCIBISKUPŮM A BISKUPŮM DIECÉZÍ
SPOJENÝCH ÚCTOU KE SVATÉMU VOJTĚCHOVI
Nejmilejší bratři!
Blíží se milénium mučednické smrti svatého Vojtěcha (23. dubna
1997). Věřící českých a moravských diecézí se na toto jubileum připravují Desetiletím duchovní obnovy národa.
Význam tohoto pražského biskupa však přesahuje hranice jeho
rodné země. Jeho osobnost podstatně souvisí s počátky křesťanské
kultury ve více zemích střední Evropy.
V Uhersku svatý Vojtěch upevnil ve víře krále svatého Štěpána, ve
Východním Prusku nalezl pak svou mučednickou smrt. Jeho hrob v
Hnězdně se stal základním kamenem prvního polského arcibiskupství
a v jistém smyslu i nezávislosti polského státu. Svatý Vojtěch byl
ovlivněn řeckým opatem Nilem a přál i slovanské liturgii, proto ve své
osobě spojuje kulturu křesťanského Východu s kulturou Západu, zejména Německa, kde se vzdělával, Itálie, kde pobýval, a Francie, kam
putoval k hrobům světců.
Z uherských klášterů, z kterých mnohé existovaly na území
dnešního Slovenska a byly vybudovány pod patronací Vojtěchova
druha Radly, směřovaly misijní cesty na Rus. Vládcům své doby, zejména císaři, vnukal svatý Vojtěch myšlenku jednoty Evropy na křesťanském základě. Své přesvědčení šířit křesťanství jen pokojnou
cestou zpečetil vlastní krví.
Hnězdno, Ostřihom, Praha, Magdeburg, Cáchy, Verona, Řím,
Monte Cassino a další místa, posvěcená životem svatého Vojtěcha či
úctou k němu, tvoří jakoby pilíře mostu spojujícího celou Evropu.
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Budujme vytrvale tento most svými modlitbami i jinými projevy naší
duchovní vzájemnosti!
Proto Vás, nejmilejší bratři, vyzývám, abychom na cestě k miléniu
svatého Vojtěcha každoročně o vigilii svátku tohoto světce vytvořili
most modliteb. Modleme se za duchovní a mravní obrodu našich národů, za prohlubování duchovní jednoty Evropy, za mír a vzájemné porozumění a za respektování všech lidských práv. Kéž svatý Vojtěch,
symbol duchovní jednoty národů střední Evropy, která spočívá především v našem společném křesťanském dědictví, se stane patronem
našich snah prohlubovat tuto jednotu a budovat civilizaci lásky!
Rovněž Vás prosím, nejmilejší bratři, abyste biskupy a kněze i laiky, kteří zvláště živě chápou osobu svatého Vojtěcha jako výzvu pro
naši dobu, povzbudili k myšlence vytvořit kruh přátel svatého Vojtěcha. Posláním kruhu by bylo podporovat službu křesťanů národům
střední Evropy na poli kulturním, výchovném, sociálním a charitativním, vzájemně si sdílet zkušenosti a přispívat tak k míru a porozumění mezi národy v celé Evropě.
Prosím Vás, nejmilejší bratři, abyste s těmito podněty seznámili
své kněze a věřící. Jako nástupce svatého Vojtěcha Vám posílám pozdrav lásky a pokoje.

P. S. Tento dopis byl odeslán představitelům všech míst zmíněných v textu a na
vědomí Svatému otci, předsedovi Rady evropských biskupských konferencí a předsedovi Pax Christi.
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Studie
JOSEPH RATZINGER

(Řím)

SPOR 0 MRAVNOST (*)
K otázkám založení etických hodnot
Slovo »mravnost« se opět pomalu dostává ke cti. Je totiž stále zřejmější, že nám není dovoleno všecko, čeho jsme schopni. A stává se
stále jasnějším, že vlastní neduh moderního světa tkví v nedostatku
mravnosti. Nedávno jeden ruský autor řekl: Lidstvo se svým strachem z raketových střel je dnes jako člověk, jenž žije v neustálém
strachu, že jeho vlastní dům bude zachvácen požárem. Není schopen
myslet na nic jiného než jak zabránit požáru. A při tom si nevšímá, že
je stižen rakovinou; a tak nezhyne na požár, nýbrž na vnitrní rozklad
vlastního organismu, způsobeného oním protiorganismem rakovinných buněk. Dnešní lidstvo, pokračuje autor, je v nebezpečí, že bude
rozloženo zevnitř, v důsledku vlastního mravního rozkladu; jenomže
místo, aby proti této chorobě ohrožující sám jeho život bojovalo, zírá
jako uhranuté na vnější nebezpečí, jež je jen důsledkem jeho vnitřní
nemoci. Skutečné nebezpečí záhuby lidstva, jež si lidé mlhavě uvědomují téměř všude, nám hrozí nikoliv z dálkových raket, ale spíše z
rozkladu mravních sil.
(*) Tuto přednášku pronesl kardinál Joseph Ratzinger ve středu 30. listopadu 1988 ve velké posluchárně lékařské fakulty A. Gemelli Katolické university Sacro Cuore, naplněné
až ít prasknuti. Kardinál Ratzinger je prefektem Kongregace pro nauku víry, takže jeho
slovo, kromě váhy, kterou mu dodává jeho nesporná teologická kompetence, má i váhu úřadu, který zastává a který mu dovoluje sledovat s výše této jedinečné pozorovatelny duchovní proudění doby a reagovat na ně, jak vyžaduje duch evangelia. Rektor Katolické university, prof. Adriano Bausola, poukázal na tento Ratzingerův nesnadný
úkol, když v uvítací řeči mimo jiné řekl: »Je to úkol, jenž není reakčni, protože je veden
úsilím vlastním radikální novosti křesfanské události o zachování a obnovení revoluční
energie evangelia; tato energie se může uchovat jen, když poselství evangelia bude hlásáno ve své úplnosti, bez sladidel a kompromisů. V tomto smyslu lze opravdu říci, že
kardinál Ratzinger je revolucionář na plný úvazek, který - cituji G. Torelliho - uměřený
a jasnovidný na pomezí církve, kde šumí a pění svět, přijímá stráž nad čistotou křesťanské revoluce.« Tolik rektor Adriano Bausola.
Italský překlad Ratzingerovy přednášky vyšel v Awenire (1. prosince 1988, str. 6-7)
pod názvem Ma 1'atomica siamo noi (Ale atomovka jsme my sami). Náš překlad se
opíral především o německý originál, který nám kardinál laskavě poskytnul. Jen mezititulky jsme přejali z italského překladu.

84

Správná péče o přežití by se tudíž měla obracet především na terapii této choroby ohrožující život a představující kořen všech ostatních
poruch. Jelikož tuto analýzu považuji za správnou, mám za to, že je
vhodné položit zde otázku: Co můžeme udělat my, abychom dopomohli k takovému uzdravení člověka, jež je základem všech ostatních
ozdravění? Jak můžeme obnovit životní energii mravnosti? Jak můžeme opět přesvědčivě poznat a zdůvodnit, co je pro člověka »dobré«?
Jsou-li dnes s touto shora načrtnutou diagnozou mnozí zajedno, naše
bezradnost se začne vyjevovat s palčivou výrazností, jakmile se pokusíme přejít od diagnózy k terapii těchto otázek; bezradnost moderního světa tváří v tvář mravnímu problému. Proč je tomu tak?
1. Redukovat mravnost na blaženostní kalkul? Nepřiměřený způsob jak
přistupovat k etickému problému
Příznakem moderní společnosti je specializace, jež se sebou nese i
dělbu práce. Existují tak kompetence v nabývání vědomostí: v jednotlivých oblastech lidského vědění a konání je kompetentní ten specialista, který dokáže v procesu postupného rozšiřování a tříbení našeho
poznání přehlédnout a zpracovat jeden určitý výsek. Mohou však existovat specialisté v mravnosti, kterou nelze uskutečňovat dělb.ou práce, ale která se týká všech, byť každého svým způsobem? Dělba práce
v oblasti poznání předpokládá kvantifikaci objektu poznání. Co se stalo kvantitativní, to lze dělit a rozčleňovat. ÍJspěchy moderní vědy se
zakládají na tom, že skutečnost, s níž se setkáváme, převádíme na
kvantitativní měřítka. Tak se svět stává měřitelný a technologicky
využitelný. Avšak nepramení krize soudobého člověčenstva právě z
této metody a z její rostoucí nadvlády nad všemi aspekty lidského života? Výpočet, jenž je nutně vázán na kvantitativno, je metodou pro
to, co není svobodné. Funguje jen, když máme co činit s věcmi propočitatelnými, zákonitými a nutnými. Je-li však mravnost oblastí svobody a jsou-li její normy zákony svobody, musí nás tato metoda zklamat; musí vést k bezradnosti tváří v tvář tomu, co je opravdu lidské.
Nabízí se tu tedy velmi jednoduché řešení: Možná je svoboda jen
zdání, to, co zůstává z pradávného snu, s nímž se musíme po dobrém
nebo po zlém rozloučit. Nedosvědčuje nám ostatně všecko, že i člověk je zapředen do sítě fysikálních a biologických zákonitostí, takže je
skrz naskrz determinován? Nepovede dokonalá osvěta nezbytně k situaci, v níž i u člověka bude mravnost nahražena technikou, což znamená správným seřazením a kombinací nutnostních prvků, které pak
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povedou ke kýženému výsledku? Vzniká tak myšlenka propočítávání
lidského chování tím, že se pronikne až k základním nutnostním danostem, na jejichž základě by se pak vypracovala takzvaná technika
štěstí a přežití. Statistika a plánování by tak spolupůsobily na vytvoření nové »morálky«, jejíž pomocí by si člověk urovnal cestu do budoucnosti. Mravní pravidla, jež by byla propočitatelná, řídila by se tak
podle cílů, jež člověk s lidstvem zamýšlí, tak jako konstrukce technických přístrojů vychází z potřeb a přání člověka využívajícího přírodní
zákony směrem k těmto cílům.
Zde však zůstává jedna rozhodující otázka otevřená: Kdo určuje
tyto cíle? Kdo plánuje budoucnost člověka? Instance, která by k tomu
měla právo, není v dohledu, i když je ve světě sdostatek sil, které si
toto právo přivlastňují. Pakliže však taková instance není, kdo by
mohl mít takové právo všecky lidi zavázat k nějakým cílům? Proto
musíme říci, že takovými pokusy se otázka po zdrojích mravnosti jen
odsunuje, ale neřeší, aniž se činí zbytečnou. Neboť nyní otázka zní:
existují pro člověka cíle, jimž by se musel bezpomínečně podrobit? A
pakliže ano, tedy jak je pozná? Redukce mravního poznání na obecný
model poznání jako výpočtu a kombinace známých veličin, jež se opakováním staly přehledné, není proveditelný, i když se tímto způsobem bezpochyby obdrží řada důležitých informací o člověku a jeho
světě. Jelikož však lidské jednání není jednoduše opakovatelné ani se
nedá jiným člověkem stejnostejně reprodukovat, naráží tento pokus
v posledku na nepřekročitelnou mez, totiž na hranici samého lidského
bytí, o něž běží. Jedině za cenu vyloučení toho, co je bytostně lidské,
by bylo možné otázku mravní převést na obecné metodologické schema. Že se o to dnes mnozí z různých stran pokoušejí, v tom tkví velké
ohrožení člověka zevnitř. Strom poznání, z něhož se zde jí, neskýtá
poznání dobrého a zlého, nýbrž zaslepuje tak dalece, že se již nerozlišují. Do ráje se takovou slepotou nenavrátíme, protože ta nevyvěrá z
čistějšího bytí člověka, nýbrž z odepsání tohoto bytí.
2. Vědomí-svědomi a rozdělení skutečnosti na subjekt a objekt
Nuže vidíme, že v mravních záležitostech nemůžeme mít specialisty na stejný způsob, jak je máme na mikroelektroniku nebo komputerovou techniku. To viděl už Platon, když řekl, že »školometskými
slovy« nemůžeme dobře říci, co slovo »dobro« znamená (i). Ale jak
(1) Dopis č. 7, 341c; sr. R. SPAEMANN, Moralische Grundbegriffe, München 1982, str. 7.
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jinak bychom to mohli poznat? Zde se nabízejí různé návrhy, které
budeme muset po pořádku krátce prošetřit, neboť jen v konvergenci
různých cest se dá nalézt cesta sama. Zůstaneme-li nejprve v rozepřích naší doby, narazíme na široce sdílenou alternativu k plné objektivaci mravního poznání, jejíž naprosté selhání jsme právě nastínili.
Určitá část novodobého myšlenkového vření se pokusila zvládnout
onu povážlivou situaci, v níž se člověk tváří v tvář převaze i omezenosti kvantitativního myšlení nachází, tím, že provedla rozlišení
na subjekt a objekt: Svět můžeme udělat propočitatelným, když z něj
uděláme »objekt«. Vůči této »objektivnosti«, jež je předmětem vědy,
zůstává pak »subjektivnost« světem nepropočitatelnosti a svobody.
Náboženství a mravnost obdrží v tomto rozdělení světa svůj výměnek
v »subjektivitě«. Jsou »subjektivní«, což znamená, že nejsou schopné
vědy a nejsou podrobitelné obecně platným kriteriím ověřitelného
poznání, nicméně tato subjektivita existuje, rozhoduje v ní však koneckonců jenom záliba (Geschmack) jedince. Že s takovou redukcí
mravnosti na subjektivitu se vážné objektivní problémy naší doby
vyžadující mravoučnou odpověď nezvládnou, je nabíledni. V tom
směru je tento pokus o řešení na ústupu (2). Přesto se však může v
obecném povědomí prosadit vlivem prapodivné kombinace různých
ideí s téměř náboženským zápalem. Vývojem se novodobá idea subjektivity ztotožnila v mysli mnoha lidí se starokřesťanskou ideou svědomí. Svědomí je tak mnoha lidmi chápáno jako apoteosa subjektivity. Základní křesťanská myšlenka, že proti svědomí neplatí žádná jiná
instance, dostává tak zcela jiný a vposledku absurdní smysl, že totiž
svědomí není nic jiného než subjektivita povýšená na poslední sudidlo.
Proti tomu však vyvstává otázka: Kdo zakládá toto absolutní právo subjektivity? Relativní právo se jí jistě může a musí přiznat. Avšak nemusíme
stejně důrazně požadovat, aby ve zcela závažných případech, když jde o
objektivní společné dobro, z této nejvyšší úrovně sestoupila?
Budeme se muset ještě k této otázce svědomí vrátit. Tolik však už může být jistě jasné, že odsunutím mravnosti do subjektivná se naše problémy neřeší, neboť při nich jde právě o společnou a společně závaznou odpověď na problémy, které se dotýkají a hrozí nám všem společně.
Tím se však bezvýchodnost moderního myšlení v otázkách mravovědných vyjevuje co nejvyhroceněji. Viděli jsme, že nelze očekávat řešení
mravních otázek jejich převedením na jakousi pokrokem vědy
(2) Tato problematika je velmi pěkně rozebraná v knize W. HEISENBERG, Der Teil und das
Game, München 1969, str. 116-130 a 279-295.
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obdrženou fysiku člověka, protože by to zároveň znamenalo odepsání
člověka jako člověka. Zjišťujeme též, že uchylovat se k subjektivitě
jako k prostoru svobody rovněž nepomáhá, protože prostor svobody
je též prostorem vespolnosti. V myšlenkových soustavách, jež znají
jen alternativu subjektu a objektu, je mravní otázka neřešitelná.
3. Správný pojem svědomí: jednota subjektivná a objektivna
To však znamená, že tam, kde jde o nejbytostnější záležitosti našeho života a přežití, musíme se pokusit proniknout do hlubší roviny,
která oba - subjekt i objekt - mezi sebou spojuje a nese. Jaká cesta
však nás tam může dovést? Fakt, že se zdá téměř beznadějné přijít této cestě na stopu, činí naše postavení dramatickým. Můžeme proto
postoupit jedině, když se vynasnažíme znovu odkrýt v obou oblastech
našeho myšlení - jak v subjektu, tak v objektu - tento hlubinný rozměr, na němž oba spočívají. Zamyslíme-li se nad tím, co bylo řečeno,
tedy slovo svědomí nám otevře cestu, po níž můžeme pokračovat v
průzkumu. Je-li svědomí pouhým výrazem ničím nepodložené subjektivity, pak nám ovšem v naší otázce moc nepomůže se jím obírat.
Ale kdyby bylo něčím víc?
Starodávná tradice v něm vidí jakési spoluvědění člověka s božstvem, hlas Boží v nás. Vezmeme-li toto pojetí vážně, je tím naprostá
nedotknutelnost svědomí jasně podložena: V něm je tak dána instance, jež převyšuje jakékoliv lidské právo; skutečnost takové vstřícnosti
(.Direktheit) člověka k Bohu mu dává absolutní důstojnost. Avšak zde
vyvstává otázka: Promlouvá snad Bůh k různým lidem různě? Protiřečí si Bůh? Zakazuje snad jedněm až k závazku mučednictví, co jinému
povoluje nebo dokonce přikazuje? Je jasné, že přímé ztotožnění jednotlivých soudů svědomí s vlastními Božími výroky není udržitelné;
svědomí není věštírna (Orakel), jak správně říká Robert Spaemann (3). A tak se nabízí třetí výklad: svědomí je »super-ego«, nadjá,
interiorizace vůle a přesvědčení těch druhých, kteří nás formovali a
vtiskli nám svou vůli tak, že nám už nemluví zvenku, nýbrž z našeho
vlastního nitra. V tom případě by pak svědomí vůbec nebylo zdrojem
mravnosti, nýbrž by bylo jen odrazem vůle jiných, cizím vedením v
nás samých. Svědomí by nebylo orgánem svobody, nýbrž interiorizovaným poddanstvím, od něhož se člověk musí osvobodit,
tomu, co následuje, sr. R . S P A E M A N N , cit. d., str. 7 3 - 8 4 ; užitečné je též dílo
Das Gewissen. Obertste Norm sittlichen Handelns, Innsbruck 1984.

(3) K
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aby konečně odkryl celou šíři skutečné svobody. I když se touto cestou dá vysvětlit mnoho konkrétních výpovědí, přece jen tato teorie
neobstojí. U dětí se např. vyskytuje již před výukou spontánní vzpoura proti nespravedlnosti, spontánní ano k dobrotě a pravdivosti, jež
předchází jakýkoliv výchovný zásah, jímž se často spíše zatemňuje a
pošlapává, než pěstuje. A naopak se u zcela zralých lidí vyskytuje taková svoboda a bdělost svědomí, které se dovedou postavit proti tomu, co se učí a co se obvykle dělá, stávajíce se tak vnitřním smyslem
pro dobro, smyslem, jenž vyvěrá z hlubších zdrojů, než je pouhé dálkové řízení srkze vštěpovanou výuku.
Co je tedy svědomí? Rád přijímám za svou interpretaci Roberta
Spaemanna, jenž říká: svědomí je orgán, nikoliv orakulum (4). Je to
orgán, což znamená, že je něčím nám daným, co patří k naší přirozenosti, a ne něco vytvořeného mimo nás. Jako orgán však má zapotřebí
růst, vzdělávat se a cvičit. Velmi přiléhavé se mi zdá srovnání s jazykem, které Spaemann v této souvislosti dělá: Proč mluvíme? Mluvíme, protože jsme se to naučili od svých rodičů. Mluvíme jazyk, kterému nás naučili; existují i jiné jazyky, jak víme, kterými nemluvíme a
jimž nerozumíme. Kdo se nikdy žádnému jazyku nenaučil, zůstává
němý. A přece jazyk není jen interiorizovanou vnější daností, nýbrž
něco, co je nám zvnitřku vlastní. Je nám sice vštípen z vnějšku, ale toto vštípení odpovídá nadanosti naší přirozenosti vyjadřovat se jazykem. Člověk je sám ze sebe mluvící bytostí, a přece se jí stává tím, že
se učí mluvit od jiných. A tak se dobíráme vůbec té nejzákladnější
stavebnosti lidského bytí: Člověk je »bytost, která potřebuje pomoci
druhých, aby se stala, co sama od sebe vlastně je« (5). Právě tato antropologická stavebnost se vyskytuje i ve svědomí. Člověk je sám od
sebe bytost, jež má orgán vnitřního vědomí o dobrém a zlém. Aby se
však stal, co sám od sebe je, potřebuje pomoci druhých. Svědomí potřebuje být tvarováno a vychováváno; může zakrnět, může být pošlapáno, může být pokřiveno, takže promlouvá jen zakrsle a zrůdně.
Oněmění svědomí se může stát životu nebezpečným ochuravěním
celých civilizací. V žalmech se stále znovu vynořuje prosba, aby Bůh
očistil modlícího od jeho skrytých hříchů. Že je už vůbec jako hříchy
nepoznává, a tím se zdánlivě dobrým svědomím jim objektivně propadá, to považuje za své největší nebezpečí. Existuje nemoc nemít
žádné špatné svědomí jako existuje nemoc necítit bolest, říká opět
(4) R. SPAEMANN, cit. d., str. 81."

(5) Tamtéž, str. 79.
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Spaemann (6). Proto nelze též razit zásadu, že každý smí vždycky dělat všecko, co mu jeho svědomí dovoluje; tak by mohl nesvědomitec
všecko. Je ve skutečnosti jeho vina, že má tak porouchané svědomí,
že mu už nedopřává vidět, co jako člověk vidět musí ...
Jinými slovy: Svědomí člověka zavazuje, aby je pěstoval, tvaroval,
vychovával. Svědomí se může dožadovat pozornosti a poslušnosti,
jen když člověk sám mu věnuje pozornost a o ně dbáJ a k jeho důstojnost vyžaduje. Právo, jež je svědomí vlastní, je rubem povinnosti svědomí vychovávat. Tak jako pěstujeme svůj jazyk a snažíme se při tom
řídit podle mistrů slova, tak musíme mít na zřeteli pravá měřítka svědomí, aby tak poznenáhlu vnitřní slovo svědomí se skutečně dostalo
k právu. Tím se ozřejmil první rozhodující element k zodpovězení naší otázky: jako lidé jsme nadaní nikoliv jen rozumem počtářským, ale
též mravním. Je v nás schopnost postihovat dobro. Proto je výchova
mravního rozumu základním přikázáním výchovy, její zanedbání
osudným selháním druhého osvícenství (*). Mravnost můžeme postihnout tehdy, když se staneme »svědomití« ...
4. Etický souhlas člověčenstva: experiment lidských dějin
Kde jsou však mistři jazyka svědomí, kteří by nám pomohli postihnout vnitřní hlas samého našeho bytí, mistři, kteří by nám nevnucovali nějaké cizí nad-já, nýbrž by nás osvobozovali pro postižení pravdy, jež uzdravuje? Zde nám může pomoci o krok dál jiný námět starobylé lidské tradice, který - ač ho nemůžeme přijímat neobezřetně nám přece může být nápomocný, bude-li očištěn a správně pochopen.
V dějinách nebyla mravnost nikdy nikde zakotvena v izolované subjektivitě i přesto, že měla stále zapotřebí posily velikých svědků dobra, z nichž čerpala pro sebe rozhodující popudy a bytostné očištění.
Ale právě tito svědkové rovněž vycházejí z toho, že v tradicí předávaném vespolném povědomí člověka jsou obsaženy první ukazatelé
mravnosti, že mravnost se opírá o jakési pravědění člověčenstva (Urwissen der Menschheit), za něž lidská pospolitost ručí, i když je toto
pravědění v jednotlivých pospolitostech různě porušeno a zasuto.
(6) Tamtéž, str. 80.
(*) Aby si mohl český čtenář udělat ucelenější představu o tom, co se tu mini druhým osvícenstvím, obrátila se redakce na autora s prosbou o upřesněni tohoto pojmu. Na což autor odpověděl: »Na rozdil od italského pojmosloví, běžné německé vyjadřování chápe
prvním osvícenstvím onen filosofický proud, jenž vychází ze Spinozy a přes francouzské
encyklopedisty dospívá až ke Kantově kriticismu, zatímco druhým osvícenstvím rozumí
novou školu osvícenství našeho století. To je mé pojmosloví v konferenci o mravnosti.«
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Jinak řečeno: nahlíženo dějinně, mravnost je právě to, co není omezeno na oblast subjektivity, ale co je neseno pospolitostí a na pospolitost se vztahuje. V životním stylu pospolitosti se uchovávají zkušenosti mnoha pokolení, které byly svědky toho, co společnost stmeluje a
co ji rozkládá, co uvádí v soulad štěstí jedince a prospěch celku a co je
udržuje ve správné rovnováze. Každá mravnost má zapotřebí jakéhosi
»my« s jeho předrozumovými a nadrozumovými zážitky (Erfahrungen), v nichž promlouvá netoliko okamžitá vypočítavost, ale v nichž
se soustřeďuje moudrost pokolení.
Jinak vyjádřeno: Zkušenosti, které se v životě společenských zřízení různých národů a náboženských společenství nashromáždily,
jsou vzácnými orientačními body lidského jednání. Musíme pochopitelně hned dodat: Tyto zkušenosti samy o sobě nejsou žádným dostatečným zdrojem mravnosti. Žádné společenství dlouho neobstojí, žije-li jen tak říkajíc z negativity a ze zlého. Společnost, která chce
přežít, musí se do určité míry stále znovu vracet k pra-ctnostem, k základním modelům lidského bytí. Z toho též plyne, že i přes tak
vykřičenou rozdílnost mravních tradic národů, existuje celkově
nahlíženo mnohem větší jednotnost v základních postojích, než se
má obecně za to od doby, co dogma relativismu bylo přijato do osvícenského vyznání víry {Grundbestand des Aufklärungswissens). Opravdu
tu máme do činění s něčím jako zkušenostním věděním lidstva, jež
nemůže být získáno způsoby přírodovědeckého pokusnictví, nýbrž
jen dlouhodobou zkušeností dějinných přílivů a odlivů. Chtít se tohoto dlouhodobě nabytého vědění zbavit ve prospěch zdánlivě racionálního kalkulu okamžiku, znamená proto ve skutečnosti pohrdnout
ústavnými zákony lidské racionality (Grundgesetie menschlicher Rationalität) a jejich časodějností (ihre Gezeiten).
5. Poslední základ mravního poznání: Boží Slovo prožívané velikými svědky
Zároveň však platí: souhrnný výsledek experimentu »lidstvo« nikde
nenacházíme dovršený a bez přeryvů (ist nirgendwo endgültig und
gänzlich ungebrochen anzutreffen), neboť k dějinám patří možnost a
nutnost nových zkušeností, čímž se dějiny odlišují od zásadní rovnoměrnosti (Gleichmässigkeit) přírodních procesů. Kromě toho může
být zřejmost velikých zkušeností vždy znovu zastíněna okamžitými
pokušeními, takže v dějinách lze pozorovat vedle jevů vzestupu i jevy
úpadku. Vždy znovu může v určité společnosti dojít k takovému
zvrhnutí některých jejích důležitých životních projevů, že nastolený
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mrav nevede, ale zavádí. Mravnost proto nikdy nebyla v dějinách odvozována jednoduše ze zkušenosti a zvyklosti. Její nepodmíněnost
nemohla být jinak pochopena než jako nepodmíněnost Boží vůle.
Vposled byla mravnost založena na projevu Boží vůle {auf Willenskundgabe)\ jedině z takové mravnosti mohlo společenství vzniknout,
takže za ní svým bytím i ručí.
Než se však pustíme po této stopě, musíme uvážit ještě jednu základní složku mravní tradice. Hraje-li v morálce národů idea Boha a
zjevení prakticky důležitou roli, nicméně vždy znovu se klade i otázka: Co nám zaručuje, že jde opravdu o Boží zjevení? Jak se jednak
společenství, jednak svědomí ujistí o tom, že to, co je tradicí předáváno jako Boží zjevení, je opravdu jako takové spolehlivé? Zde nabývá
veliké důležitosti poukaz na »přirozenost-přírodu« (*) jako orgán J í m ž
k nám bytí bezprostředně promlouvá. Dnes je jistě poukaz na »přirozenost« jako zdroj mravnosti značně zdiskreditován, protože se nám
od Kantových dob svět rozpadá - jak už bylo řečeno - na oblast objektivna a subjektivná. Objektivno ovšem není prostě skutečnost o sobě,
nýbrž skutečnost, nakolik je měřitelným a propočitatelným předmětem našeho myšlení, takže subjektivno se zase vymyká »objektivnímu« vysvětlení. To však znamená, že tato vůči nám předmětná skutečnost hovoří jen řečí čísel, ale mravní výpověď ze sebe nevydá. Radikální formy evoluční teorie vycházející z jiných předpokladů vedou
k podobným výsledkům: Svět není veden rozumem; co je v něm rozumné, vzniklo náhodnými kombinacemi, jejichž postupné hromadění vytváří svou vlastní nutnost. Podle tohoto názoru svět nemá pražádný smysl, nýbrž jen účely, které si evoluce sama vytyčuje. Je-li
tudíž svět takovou montáží statistických pravděpodobností, pak může
člověku dát za mravního ukazatele nanejvýš jen doporučení, aby on
sám se na montáži budoucnosti podílel a převzal její řízení podle kalkulu užitkovosti. Norma pak leží tak říkajíc vždycky jen v budoucnosti; pokud možno nejvyšší optimalizace světa je z tohoto hlediska jediné mravní přikázání.
Zde nevyhnutelně narážíme na ono základní rozhodnutí, na němž
dle mého přesvědčení závisí vposledku vyjasnění, případně definitivní neřešitelnost mravního problému, což by zároveň i znamenalo
nezachranitelnost Člověka a zpečetěnou nemožnost jeho přežití jako
(*) Slovo Natur má širší význam než české slovo »přirozenost«. Znamená též »přírodu«.
Proto jej překládáme složeným tvarem »přirozenost-přiroda«. Pozn. překladatele.

člověka. Jde o alternativu považovat svět buď za produkt nerozumu
anebo za produkt rozumu; jde o otázku, zdaje rozum jen dodatečným
produktem vývoje hmoty anebo zda je jakákoliv evoluce možná jenom proto, že sama hmota pochází z rozumu jako z prapůvodní tvůrčí síly všehomíra. Platí-li materialistická alternativa, mravnost nakonec nemůže obstát a vygumování člověka přítomné už v trendech
ovládajících vědy o člověku (jak to nedávno přesvědčivě dovodil sociolog Tenbruck) se stane dříve nebo později naší budoucností (7).
Oproti tomu přesvědčením netoliko křesťanů, ale všech velikých
mravních tradic člověčenstva je, že na počátku byl Logos a že tedy samo bytí v sobě nese jazyk Logu čili rozumu, a to nejen matematického, nýbrž i estetického a mravního. Právě toto je míněno onou obhajobou, které se křesťanská tradice spolu s pozoruhodným proudem filosofického myšlení podjímá, dokazujíc, že »přirozenost-příroda« má
v sobě mravní výpověď. Tím se nijak nepovyšuje živočišno na měřítko
lidskosti. Křesťanská víra se tu jen zastává rozumnosti stvoření a převádí tak do praxe význam onoho vyznání: Věřím v Boha, stvořitele
nebe a země. Existuje jakási rozumnost bytí, a když se člověk od ní
zcela odtrhne tím, že vyznává jenom rozumnost svých vlastních výtvorů, pak se zříká právě mravnosti v nejvlastnějším slova smyslu.
Znovu se tak ukazuje, že mravní rozum je orgán a nikoliv orakulum. Má zapotřebí výcviku a společenství. Je-li však možné přisoudit
bytí rozum a dešifrovat mravní poselství tohoto rozumu, to nedělitelně souvisí s tím, jak se odpoví na otázku Boha. Neboť není-li na
počátku Logos, pak nemůže být Logos ani ve věcech. Pak platí, co
Kolakowski znovu stručně a důrazně prokázal: Není-li Bůh, pak není
ani mravnost a není vlastně ani člověk (8). V tomto hlubokém smyslu
tudíž je všechno odvislé od pojmu Boha, od Boha, jenž je stvořitel, a
od Boha, jenž se zjevil. Proto máme opět zapotřebí společenství, jež
by bylo schopno podat o Bohu, jehož si nikdo sám ze sebe nemůže
přivlastňovat, určité záruky. Otázka Boha, jež je stěžejním bodem,
není otázkou pro specialisty. Postihnout Boha je jednoduché, nedá se
vydupat žádnou specializací, nýbrž získá se jen zachováváním jednoduchého pohledu. Možná, že je nám právě proto tak obtížné postihnout podstatu lidství, že nejsme schopni jednoduchosti. A tak by šlo
především o to naučit se opět onomu jednoduchému a celostnímu
(7) F. H. TENBRUCK, Die unbewältigten Sozialwissenschaften oder die Abschaffung der Menschen, Graz 1984.
(8) L. KOLAKOWSKI, Falls es keinen Gott gibt, München 1982, str. 173-191; sr. též str. 82.
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pohledu, jenž není naivností, ale pravou zralostí. Mravnost má proto
zapotřebí v první řadě nikoliv odborníků, nýbrž svědků.'Velicí svědci
dobra, jež známe z dějin a obvykle je nazýváme světci, jsou ti praví a
též dnes směrodatní »odborníci« mravnosti. Učí, co sami nevynalezli,
a právě tím jsou velicí. Vydávají svědectví životní moudrosti, v níž je
ono prapůvodní vědění lidstva očištěno, uchováno, prohloubeno a
rozšířeno dotykem, jímž se Bůh dotýká vnímavého svědomí, které
jsouc v živém styku se svědomími jiných velkých svědků včetně onoho jedinečného svědka Božího, jímž je Ježíš Kristus, stává se samo
jedním živým stykem člověka s pravdou.
Z toho zajisté nikterak neplyne, že vědecké úsilí obírající se
mravními kriterii a specializované vědění v této oblasti by bylo něčím
zbytečným. Jelikož svědomí má zapotřebí tvarování, jelikož tradice
musí být žita a v proměnách časů rozvíjena, jelikož mravní jednání je
odpovědí na skutečnost, a proto vyžaduje poznání skutečnosti, z těchto všech důvodů jsou pozorování a studium mravní stránky skutečnosti i tradic důležité, jsou součástí svědomitosti svědomí.
Závěr
Nad čím jsme se tu - zajisté velmi zlomkovitě - zamýšleli, bych závěrem rád takto shrnul:
1) Existuje v člověku vedle technického a estetického rozumu i
rozum mravní, jenž má zapotřebí přiměřené péče a vzdělání.
2) Aby se schopnost mravního poznání mohla probudit a rozvinout, potřebuje opory v prožitém mravním vědění lidstva a v
mravních ukazatelích velikých svědků dobra v dějinách. Tato schopnost potřebuje spolumyšlení a spolužití v dějinném experimentu dobrodějnosti (*), jenž sleduje jiné zákonitosti a jiné časoměrnosti (Gezeiten) než experiment přírodovědecký. Bez trpělivosti a pokory této
cesty se tato schopnost nemůže rozvinout.
3) Mravní rozum a otázka Boha se nakonec nemohou od sebe
odtrhnout. Proto též velké mravní zážitky lidstva vyrůstaly v souvislosti s odpovědí na otázku po Bohu. Bez obrácení k Bohu nebude ani
žádného nového příklonu k mravnosti. Správná víra v Boha však činí
zároveň i vnímavým pro jazyk stvoření a nachází v něm své potvrzení.
(*) Slovem »dobrodějnost« překladatel nemíní tak »činění dobra« a tedy »dobročinnost« jako
spíš »dění dobra« skrze jeho uskutečňování v dějinách, což je ten pravý smysl odpovídající
německému textu: im geschichtlichen Experiment des Guten. Pozn. překladatele.
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Proto zůstává křesťanská víra i v osvícené době měřítkem, jímž dlužno poměřovat mravovědné výpovědi týkající se starých i nových problémů dneška a zítřka.
Ještě jinak řečeno: Experiment mravodějnosti (*) má zapotřebí dějinné zkušenosti. Jeho odborníky jsou ti, kdo se proklestili hlubinami lidského bytí (die die Tiefe des Menschseins ausgeschritten haben).
Teprve když vstoupíme do tohoto pásma zakoušení bytostné lidskosti, budeme schopni tuto mravní dimenzi skutečnosti se vší vážností
poznávat a učit se jí. Nejvlastnějším přikázáním nového osvícenství
odpovídajícího požadavkům naší doby je, abychom znovu otevřeli svůj
rozum pro tuto mravní dimenzi poznání.
(Přeložil Kare! Skalický)

KAREL VRÁNA

(Rím)

EXPERIMENT EVROPA (II)
III - EVROPSKÉ POSTAVY

Spisovatel Jan Čep uvádí svůj esej o Praze otázkou: »Jak mluvit o
Praze jinak než vyznáním lásky?« Čepovu větu můžeme plným právem rozšířit na celou Evropu a říci: Jak mluvit o Evropě jinak než
vyznáním lásky? Jsem přesvědčen, že právě dnes v době velkého pochybování o budoucnosti Evropy, v době spenglerovského pesimismu a v době kramaření, vyprodávání evropské tradice, můžeme a máme stát při Evropě, která nezemřela a nezemře, nezradíme-li ji. Její
budoucnost, její trvání a jednota není jen otázkou biologických zákonů, stárnutí a odumírání rostlinného a animálního života, nýbrž předně otázkou mravní síly a duchovní odvahy, a také existenciální víry ve
smysl a hodnotu evropské skutečnosti. Jestliže se Evropa stane opět
naší velkou láskou a naší nadějí, přežije a přežijeme i my s ní a v ní.
Její cesta do budoucnosti jde přímo přes naše odhodlání, naše přesvědčení
a naše činy. Velká láska je vždy dcerou velkého poznání. Milovat, hájit,
(*) Slovo »mravodějnost«, jež se nenajde ve Slovníku spisovného jazyka českého, jsme si dovolili vytvořit k přeložení německého výrazu das Experiment des Moralischen, aby se lépe ozřejmilo, že experiment s mravností spočívá v tom, že mravnost »se děje« neboli
»uvádí ve skutek« a tím vtěluje do dějin. Pozn. překladatele.
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budovat a znovu vytvářet Evropu předpokládá, že známe a poznáváme její duši, její srdce, její klenoty a tajemství. Jedině tak můžeme
vzdorovat náporu vnějších a vnitřních pochyb o její budoucnosti a také vyslovit zásadní ne k jejímu rozprodávání na jarmarcích dnešních
politických a kulturních událostí. Můžeme a někdy i musíme kritizovat její počínání, ale nemůžeme ji nemilovat. Snad naše láskaje někdy
nešťastná, rozháraná, neklidná a plná rozporů, ale je to přece láska k
Evropě a k jejímu životnímu stylu. Tento životní a kulturní styl se rodil nejen v Řecku u Sokrata, Platona, Aristotela, Sofokla, není to jen
osud Oidipa, Prométea a Sisyfa, je to též Evangelium, Augustin, Tomáš, František, Dominik, Dante a ovšem také Faust, don Juan, don
Quijote, Hamlet. Krajina evropské duše je obývána všemi těmito postavami, protože je obývána Bohem, kterému záleží na světě a na
člověku.
Touto poslední větou jsme vlastně vyslovili v prudké a zjednodušující zkratce duchovní podstatu evropské kultury. Odpověděli
jsme si tak na otázku, která nás stále doprovází v těchto úvahách o experimentu zvaném Evropa. Můžeme ji vyslovit ještě jednou v této obměně: co spojuje a sbližuje Sokrata a evangelium, Platona a Tomáše
Akvinského, Aristotela a Augustina, Oidipa a Františka z Assisi, apoštola Pavla a Hamleta? Odvažujeme se shrnout odpověď na tuto vyzývavou a zásadní otázku evropského člověka do jedné věty: svět je
dobrý a lidský život má smysl, protože jsou stvořeny a vykoupeny Bohem. Z tohoto středu můžeme nyní pochopit velké a neklidné drama
evropských dějin. V této teologické perspektivě lze se dobrat posledního a nejhlubšího smyslu evropských nadějí i zoufání, výstupů i
pádů, vítězství i porážek. Zde se nám nabízí klíč k rozevření tajemství
evropských světců, ale také evropských revolucionářů, křesťanské
kultury i bojového ateismu.
Evropa přemýšlela vždy o sobě. Hledala a hledá stále svou identitu
a své jméno. Patří už k jejímu kulturnímu stylu, že chce vidět a poznat, probádat a prozkoumat tajemství svých neklidů a tužeb, svých
lásek a nostalgií. Zdá se, že osudová vášeň poznávat je vyslovena v samém jejím jméně. Evropa - řecky »europa« - znamená tu, která má
krásné a hluboké oči. V dílech svých básníků, myslitelů a proroků
Evropa se snaží popsat a nakreslit svou duši, svá napětí, své spory a
rozpory. Německý literární kritik Hans Egon Hulthusen vyjmenovává
pět postav, jichž se zmocnila literární tvorba a v nichž evropský člověk pojmenovává své dramatické rozpory. V jedné úvaze jsem septal:
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co se stane s evropským člověkem a jeho kulturou, když přestane spojovat a propojovat dva nosné póly své existence: Boha a svět, nebe a
zemi? Co se stane s evropským člověkem, když zapomene na to, co
mu dnes připomíná jeden z jeho neklidných myslitelů, Martin Heidegger, když napsal: »Růst znamená rozevírat se dálavám nebes a zároveň zakořeňovat se v temné zemi; vše zdárné se zdaří jen tehdy,
když je člověk práv obojímu: přístupen oslovení nebeských výšin i
chráněn v náručí země, která jej nosí.« Evropa si dala a dodnes dává
odpověď na tuto otázku ve svých pěti klasických postavách. Podle
Holthusena to jsou: Oidipos, don Quijote, don Juan, Faust a Hamlet.
Tyto postavy jsou příbuzné hned z několika důvodů. Španělský
spisovatel Salvator de Madariaga je nazývá ve své eseji Portrét Evropy
»domácími božstvy« naší kultury. Jsou známy každému průměrně
vzdělanému evropskému člověku. Oslovují ho a vyslovují jeho nejhlubší neklid a tázání. Jsou symboly jeho životního dramatu. Mají své
dobře určitelné místo v literatuře a v umění národních kultur, ale zároveň přesahují jejich hranice. Nejsou to jen literární jevy. Vyzařuje z
nich něco obecně platného a zásadně životního. Kdo jim nerozumí,
nemůže rozumět Evropě. Tvoří jakoby souhvězdí, které lze vidět ze
všech evropských pásem. Jsou hvězdně průhlední, protože jejich podoba vyjevuje myšlenku a ideu. Jejich neumírající pověst jde evropskými kulturními dějinami. Každá nová generace se k nim vrací, ponořuje se do jejich světa a do jejich neklidu, měří na nich své vlastní
neštěstí i svou naději, svůj úděl i svůj osud. Soustřeďuje se v nich
evropská tradice, tvárná, vyzývavá a světelná, výbušná a nebezpečná.
Další společný rys těchto pěti evropských postav tkví v jejich tragice. Na své zcela osobní cestě dějinami a světem evropský člověk se
dostává do situace, která od něho žádá zásadní rozhodnutí a klade na
jeho bedra tíhu osudové odpovědnosti. Je svobodný a ohrožený: může z lidské, konečné a pozemské svobody„učinit onen osudový krok
do své záhuby; může se dostat do rozporu se zákonem, se životem.
Může ztroskotat. Jeho existence není zaručena jednou provždy.
Dalším společným prvkem našich pěti postav je křesťanský obzor,
na němž se pohybují a v němž zápasí o svou duši. To nás může na
první pohled překvapit. Oidipovská pověst vznikla na antické,
předkřesťanské půdě. Jestliže doposud žije v našem povědomí a oslovuje nás, pak to svědčí jednak o jednotě antických a křesťanských
prvků v evropské kultuře a jednak se nám tu zjevuje adventní, Krista
očekávající a křesťanskou svobodu hledající řecká duše. Ostatní čtyři
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postavy se zrodily v křesťanském světě a nejsou myslitelny mimo jeho
obzory. Jejich spory a zápasy o svět a o duši, hloubka a radikalita jejich svobody, jejich neštěstí a zatracení nebo spása patří k údělu a
smyslu evropského křesťana, k jeho výzvám a k jeho trvalým pokušením. Můžeme tvrdit, že Faust a don Quijote, Hamlet a don Juan
jsou svědeckými a prorockými postavami. Jejich životní osud vyjevuje
dodnes základní křesťanskou pravdu, na níž stojí i Evropa, totiž: bez
živého Boha se náš život proměňuje ve smrt, bez Kristova evangelia
se hroutí naše naděje a padá naše svoboda, bez Božího království člověku a zemi vládne peklo.
1. Oidipos
Evropského člověka vyznačuje silný vztah k tragičnu. V literatuře
tragedie je druhem dramatu, který zpodobňuje v ději určitý zápas
končící zpravidla záhubou hlavního hrdiny. Všech pět postav, které
jsme vybrali jako symboly a představitele sporů a protikladů evropské
duše: Oidipos, don Quijote, don Juan, Faust a Hamlet J s o u poznamenány tragikou. Faust se sice nakonec zachrání, ale jeho dramatický zápas, jeho bloudění procházejí tragickým osudem Markétky. Komika
dona Quijota jako ostatně každé velké komické umění není ničím jiným než rubem a jakoby zrcadlovým písmem tragické existence.
Evropský člověk prožívá tragiku svého pozemského a časného
osudu zcela zvláštním a pro Evropu také typickým způsobem: bere na
sebe v nadšené a téměř mladické odvaze větší tíhu odpovědnosti, než
může unést jeho lidství. Bere na sebe odpovědnost za spásu světa a
člověka. Chce změnit a proměnit svět v jeho základech a kořenech, chce ho zbavit utrpení a nejistoty. Věří, že si může a má proklestit cestu k poznání posledního tajemství nešťastné, mučené a mučivé
existence; a že jí může a má darovat nehynoucí a nekonečnou svobodu. Nesmlouvavá, téměř bezohledná a smrtelně vážná i odvážná vůle
k poznání vrhá evropského člověka do stále nových pokusů a pokušení prolomit meze a hranice tajemství, smazat rozdíly mezi konečným a nekonečným, mezi časem a věčností, mezi světem a Bohem. S
urputnou vytrvalostí a odhodláním platit i svým vlastním životem se
pokouší proměnit nemožné v možné. Experimentuje sám se sebou, i
se svou smrtí. Sází na jedinou kartu poznání a vědění, na utopii sebevykoupení a sebezbožštění.
Na pozadí takto rozvržené existence můžeme nyní pochopit, proč
se evropský člověk po celá tisíciletí vrací svým uměním a svou myšlenkou
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k tragickému thébskému vladaři Oidipovi. Rozpoznává v jeho osudu a
záhubě svou vlastní podobu, dokresluje ji a prosvětluje tak rozpory
svého vlastního srdce. Řecký mýtus vypráví o tajemné vině, která dusivě leží na městě Thébách. Všichni tuší a moudří mužové vědí, že
smrtelné pohromy a rány nejsou ničím jiným než trestajícím hněvem
uraženého božstva. Théby stojí před osudovou otázkou: kdo se provinil proti zákonu nebes? Král i lid se ptají, jaký zákon byl porušen a jak
možno usmířit hněv bohů. Zločin a trest jsou dva póly, kolem nichž
se rozvíjí drama lidské existence. Všimněme si, že v tomto řeckém
světě se nevyskytuje třetí pól: odpuštění. Usmíření trestajícího božstva,
vysvobození lidu z pohrom a záhuby lze dosáhnout opět jen odhalením a
potrestáním toho, kdo se provinil. Vladař Oidipos, sám nevědomý pachatel zločinu, vrah vlastního otce krále Laia a krvesmilný manžel své matky
Jokasty, bere na sebe úkol odhalit pravdu a vykonat pomstu, která vnese
opět řád a mír do narušeného světa. Tragický zvrat v jeho existenci nastává
v okamžiku, v kterém pozná pravou tvář skutečnosti. Z nevědomí vstupuje
do vědomí. Jakýsi mohutný osudový pohyb a dravý proud ho strhává a s
ním Jokastu, syny a město. Pravda se zjeví, ale také její hrůza a tragika. Vychází ze světa pohrom a katastrof a je vrhán do světa záhuby. Jokasta spáchá sebevraždu a Oidipos se oslepí a odejde do vyhnanství. Jeho tragedie
tkví v tom, že nemůže žít ani ve světě neznaného trestu a pohrom, ale nemůže žít ani ve světě pravdy. Tragedie znamená právě tuto bezvýchodnost
a nemožnost lidského údělu; znamená nemožnost naděje na vykoupení a
usmíření života.
Oidipovský mýtus přitahoval velké řecké tragiky. Do její plastické
látky sáhl předně Sofokles a zpracoval ji umělecky ve své oidipovské
trilogii: Vladař Oidipos, Oidipos na Kolonu a Antigone. Aischylos sejí
zabýval v díle Sedm proti Thébám a Euripides ve svých Féničankách.
Pět století později Španěl Seneka, Neronův vychovatel a známý římský myslitel,.použil oidipovského mýtu jako látky, aby ukázal marnost
lidského usilování, pýchy a vášnivosti.
V moderní době oidipovský mýtus se stává opět přitažlivým. Zpracoval ho Corneille a mladý Voltaire o něm píše ve vězení v Bastille.
Senekův stoicismus a Voltairovo racionalistické osvícenství nemohly
ovšem pochopit temnou a otřesnou hloubku, doutnající výbušnost a
vyzývavou problematiku řeckého mýtu. Teprve romantický humanismus a hlavně velký básnický duch jako Hölderlin mohli se přiblížit k
podstatě tragédie, nejen v literatuře, ale i v životě. V našem století se
Oidipem zabývali Hofmannsthal, Cocteau a André Gide.
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Nyní se chceme zeptat zcela zásadně: proč evropský člověk je tak
silně přitahován mýtem tragického Oidipa, proč v jeho osudu vidí podobenství své existence? A co může říci křesťanství k tragice světa?
Evropský člověk je vybaven hlubokou a citlivou schopností vidět svůj
život a svůj svět v pravdě, vidět jeho hodnotu i slávu, ale také jeho
ohroženost a zranitelnost. Když římský básník Virgilius, nazvaný
otcem Západu, píše o slzách věcí, má na mysli a na srdci onen hluboký smutek nevykoupeného světa a zraněného života, o nichž mluví
Romano Guardini a náš spisovatel Jan Čep. Antický člověk - a můžeme dodat: i dnešní pohan - tuší a tápavě zápasí s tajemstvím zla, viny,
trestu a smrti. Trpí, protože i on žije láskou. A každá lidská láskaje
nešťastná a raněná. Svou podstatou je věčná. Chce trvat stále a přeje i
milované osobě nesmrtelnost. Milující člověk prožívá sám v sobě, že
láska je silnější než umírání. Kdo opravdu miluje, je také schopen
obětovat se zcela a úplně, položit svůj život za přítele. Právě proto ví,
že i jeho oběť nakonec přece podlehne přesile smrti. Ví, že jeho obětovaná láskaje i ve své síle a ve své touze po věčnosti zcela chudá, potřebná a smrtelná.
Křesťanství vnáší do lidské tragiky něco zcela nového. Přináší naději a tím překonává bezvýchodnost lidské existence. Antický i moderní životní pocit tragiky má pravdu v tom, že člověk sám ze sebe
není s to zvítězit nad přesilou pustošících a ničivých sil. Má pravdu v
tom, že každý lidský pokus spasit a zachránit svět, překonat zlo a utrpení je tragický v tom smyslu, že troskotá a rozmnožuje právě beznaději, utrpení a zkázu. Křesťanství však ukazuje, že lidská tragika a
bezvýchodnost se může stát prostorem naděje. Vstupuje do nich sám
Bůh. Přichází vstříc hledajícímu a tápajícímu člověku. Tajemství Kristova kříže a skutečnost prázdného hrobu překonávají tragiku lidské
existence.
2. Don Quijote
Spolu s Oidipem, Odysseem, Hamletem a Faustem k evropskému
Olympu patří také - a plným právem - španělský hidalgo, »rytíř smutné postavy«, don Quijote de la Mancha. Na rozdíl od svých evropských přátel, od ostatních symbolických postav evropské kultury don
Quyote se nemůže vykázat ani historickým, ani mytologickým rodokmenem. Bez velkých dějinných zápletek a bez namáhavé kritiky si
získal domovské právo v našem evropském povědomí, zabydlel se
mezi námi. Chápeme jeho osud, rozumíme jeho nehodám a jeho
100

smutku, protože víme nebo tušíme, že právě on vyslovuje a ztělesňuje část
našeho osudu, naše rozpory, naše nehody a neshody a náš smutek.
Jeho pravda a skutečnost jsou ryze literární záležitostí, ale v tom pravém a hlubokém smyslu. Nepotřebují totiž právních ani kriticky
historických důkazů k tomu, aby byly uznány. Don Quijote se tedy
nejen zrodil z umělecké, básnické fantazie, ale jeho celý osud a příběh, jeho komická tragedie a tragická komedie - jak nám je podává
Cervantes - ukazují na zhoubnou, rozporovou představivost a snad
bychom mohli říci až chorobnou fantazii člověka, který se dal ovlivnit
četbou romantických rytířských příběhů. Don Quijote je v podstatě
skutečný šlechtic, nejen podle titulů a rodokmenů, ale opravdu bytostně: šlechetná a ušlechtilá postava, vysoce nadaná a jemná. Ale
právě proto je neschopná vžít se do skutečného světa, do každodenního života, do tvrdé a neúprosně syrové a drsné logiky světa. V podstatě tu běží o dva světy, o dvě logiky, o nemožnost jejich setkání a splynutí. Mezi nimi leží záhadná propast. A řekněme si hned: je to propast v evropské duši, je to naše propast, kterou nosíme v sobě a s sebou jako svůj úděl, své prokletí; anebo je to požehnání, je to možnost
milosti a spásy?
O čem tedy vlastně pojednává slavná kniha španělského básníka?
Co vyslovuje a co naznačuje v postavě dona Quijota? Kam až sahá a
co v nás a pro nás odhaluje v rytíři smutné postavy pronikavý básnický zrak
Cervantesa? Don Quijote si předně zcela po svém a nedbaje vůbec realismu svého služebníka Sancha Pansy vykládá svět a jeho řády. Jeho
chorobně nerealistická a snově tvořivá představivost přikrývá svět každodennosti jakousi zcela jinou podobou. Je zcela nasnadě, že dochází a musí docházet stále a vždy nejen ke komickým, směšným situacím, ale i k nešťastným setkáním, k bolestným střetnutím a nedorozuměním, i když oděným do úsměvu. Není bez významu pro pochopení hluboké symboliky dona Quijota, že si proklestí cestu k pravdě a k poznání, k onomu zázračnému vystřízlivění a procitnutí až v
mezní situaci, z níž už není návratu, v hodině smrti. Zde vstupuje do
jeho osudu nový, řekněme třetí svět, který překonává a smiřuje, propojuje a tedy i zachraňuje ony dva světy, které se střetávaly a sobě si
navzájem odporovaly v osudech dona Quijota, svět naprosto ryzích,
vznešených, nebesky čistých ideálů a svět drsné, hrubé a přízemní,
stájí zapáchající skutečnosti.
Nemůžeme se nyní nezeptat: proč právě tato literární postava, z
literatury zrozená a literaturou živená, zdomácněla v Evropě více a
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dokonaleji než ostatní velké postavy světové literatury? Don Quijotův zápas se světem a o svět, se strašidly a za ideály patří doposud k neopominutelným začátkům dětské fantazie do podstatných zákonů lidského života. Evropa v něm zjevila svá pokušení a své touhy, svá nebezpečí a své neklidy. Don Quijot nese v sobě část evropské moudrosti.
Stal se modelem určitého životního stylu. Proměnil se v přísloví tragikomických omylů. V něm Evropa zpytuje své svědomí a ptá se sebe
sama, zda nebojovala a zda doposud nebojuje »proti větrným mlýnům«.
Teprve křesťanství umožnilo vyzrání a rozvoj komičnosti. Předkřesťanská antika byla i v tomto ohledu dětská a nedospělá. Evropská
kultura se zrodila z křesťanství a vytvořila pak během staletí nový
lidský typ, nový styl. Evropský člověk musel nejdřív získat křesťanské
oči a křesťanské srdce, aby mohl vůbec zahlédnout a opsat, pojmenovat a vyslovit onu hlubokou a zásadní trhlinu, která prochází světem a
životem a která sahá až ke kořenům skutečnosti. Je to ona trhlina,
která rozlamuje věci a události, přírodu a dějiny v bytí a zdání, v pravdu a lež. V prostoru této trhliny, mezi nejzazšími póly pravdy a klamu
bydlí Evropa a bojuje o novou, hlubokou jednotu, o zahojení této drásavé rány v boku člověka a světa. Zde bydlí i don Quijote, zde bojuje
své bitvy a zde prohrává své zápasy proti »větrným mlýnům«. Jeho
velikost a sláva není v jeho úspěchu ani v jeho neúspěchu, ale v tom,
že se vůbec pokouší o lepší svět, že není schopen přijmout svět a zabydlet
se v něm bez odpovědnosti a bez proměn. Svět - pro evropské srdce dona
Quijota - je úkolem: svět, který třeba vysvobodit, vykoupit, proměnit. Don
Quyote troskotá nikoliv na této vůli o lepší, lidštější, čistší a vznešenější
svět. Troskotá na své metodě, totiž na tom, že chce proměnit svět a jeho
věci jakoby zvenku, svým snovým poznáním, svou až chorobně romantickou fantazií. A tak vlastně nemůže nikdy dojít k pravému setkání, k plodnému dialogu a k tvůrčímu činu. Dochází jen k nedorozumění a k nehodám, k pádům a prohrám.
Osud Evropana dona Quijota je ve své podstatě katastrofou poznání. Snad by se dalo říci, že poznání tohoto rytířského a vznešeného
muže je chorobně natrženo, jakoby začarováno do idealismu odtrženého a skutečnosti světa vzdáleného. Na půdě poznání dochází zde
ke střetnutí idealismu a realismu, ke střetnutí čistého řádu hodnot,
pravdy a krásy se světem nízkých sklonů, biologických potřeb, syrové
a někdy i surové zkušenosti denního života. Svět hodnot a ideálů je
tak vznešený a dokonalý, že se nehodí do dějin. Má všechny dokonalosti, chybí mu jen jedna, a to ta základní: že neexistuje a nemůže ani
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existovat. Svět nízké, vitálně primitivní a hrubé skutečnosti má vlastně jen jednu výhodu a sílu: existuje, je zde a má dost síly vítězit i proti
rytířům.
»Neslyšíš ržání koní, třesk trubek?«, ptá se don Quijote svého sluhy Sancha Pansy při pohledu na kolem táhnoucí stádo ovcí a zvířený
prach drsných cest. A Sancho Pansa odpovídá: »Neslyším nic než mekot ovcí a jehňat.« Svět je tu opravdu roztržen ve dví a obě dvě části
se marně hledají. Opravdu katastrofické odcizení poznávajícího a hledajícího člověka. Svět dona Quijota nemůže sestoupit na zem a do
dějin. Svět Sancha Pansy nemůže vyjít ze sebe a vystoupit nad sebe.
Jsou jako dva odsouzenci, kteří by se mohli osvobodit, kdyby se sjednotili. Ale to právě oni nemohou. Anebo ani nechtějí? Ve smutku
dona Quijota žije a mluví křesťanská touha po celém, novém, zdravém světe, po světě oroseném Boží milostí, po světě, který by mohl
být domovem, cestou, zaslíbenou zemí; Evropa žije doposud touto
touhou a tímto hledáním: a její světci ji těší a ukazují, že země není
sama a nepotřebuje lží, snů, utopií. Země je sesterská a mateřská, je
obyvatelná a rozevřená k nebi, protože je stvořená a protože je už teď
proměněná a vzkříšená v Kristu, v Synu Božím a v Synu člověka. Křesťan se nemůže dát svádět žádným planým a snovým spiritualismem.
Nemůže přijmout žádnou lež, i kdyby byla oděna do krásy a vznešenosti. Křesťan nebojuje za neskutečný ani za neuskutečnitelný svět,
spíše vidí a nalézá ve světě stopy nebe a slyší i v hlasech stvoření hlas
Stvořitele. Nepotřebuje si nalhávat jiný ideální svět, protože v tomto
pozemském, prašném a chudém světě, v jeho pokoře a ponížení se
může setkat s Kristem, s jeho křížem a jeho vzkříšením a může z nich
vytvořit novou událost a naději nejen pro sebe, ale i pro svět sám.
Křesťan neutíká ze světa, spíše se ujímá odpovědně a svobodně světa
jako potřebné, bratrské bytosti.
3. Hamlet (a)
Evropa vyslovila a znázornila své hluboké spory a rozpory v tragické
postavě dánského prince Hamleta. Historické a kriticky dokumentované pozadí této Shakespearovy postavy je docela zajímavým předmětem vědeckého bádání, ale pro naši úvahu o podstatě Evropy je nedůležité. Neutuchající, stále živá a někdy i strhávající přitažlivost a sugestivní přesvědčivost Hamleta nekotví v objektivní historické události.
Vychází spíše z vnitřní pravdivosti, z umělecky a geniálně vytvořeného podobenství lidského osudu. Před Shakespearem historická látka s
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Hamletovým životem je velmi chudá a skromná. Po Shakespearovi
známe už jen komentáře, výklady a variace na tematiku zpracovanou
anglickým básníkem. Hamlet přitahuje a vábí, dráždí a provokuje stále nejen každého velkého divadelního režiséra, filmaře a herce, ale také
básníky a spisovatele, hudebníky a umělce i filozofy. Goethe udělal z
Hamleta postavu spřízněnou se svým Wertherem. Český básník Vladimír Holan tráví své noční lyrické meditace ve společnosti Hamleta.
Jeho imaginární, pomyslná existence se stala jakoby strašidelně živou
bytostí, která si vynutila domovské právo mezi evropskými láry a penáty. Hamlet patří do prostoru evropské kultury jako politický génius
Césara, jako Platon, Karel Veliký, František z Assisi, téma páté symfonie, architektonická tvář Paříže, Říma nebo Benátek či Florencie.
V Hamletovi hledáme svou vlastní tvář a podobenství svého osudu. Jsme většinou přesvědčeni, že jsme ho pochopili a že jsme rozluštili jeho tajemství, které se nám zdá stále současné a moderní. Srovnáme-li Hamleta se Sofoklovým Oidipem, zjistíme nejdřív, že mají
nejeden společný rys. Je tu především vnější a obsahová podobnost: v
obou osudech se setkáváme s vášní, proviněním, zločinem, trestem
a pomstou - a vše je propojeno do tragického střetnutí jednotlivce a
nadosobních řádů. Hamletův strýc Claudius zavraždí krále, svého
bratra a princova otce, uzavře krvesmilné manželství s královnou. V
řecké tragédii Oidipus vladař věštec Teiresias oznamuje povinnost a
nutnost potrestání. V Shakespearově hře sám duch zavražděného
krále vyžaduje na synovi povinnost pomstít otce a vymazat tak z dějin
hřích a provinění.
Ale jsou tu i zásadní rozdíly. Co obě osoby naprosto rozlišuje, je
vědomí a uvědomění životní situace člověka v dějinách. Rozlišuje je
vnitřní postoj k tragickému osudu člověka. Oidipus se nakonec svého
hledání dopátrá kořenů pravdy o sobě a o člověku vůbec. A je to pravda tragická, krutá, neunesitelná. Řecký hrdina s e j í však plně oddává,
ji přijímá, pod ní padá, ale svou bezvýhradnou poslušností osudu a
zákonu nebe usmiřuje narušený řád ve vesmíru a v dějinách. Pro slabého a chybujícího jedince je sudba bohů příliš tvrdá, aleje také spravedlivá v jakémsi kosmickém smyslu. Oidipovo jednání si vždy uchová nějaký vyšší a přesažný smysl. Jeho tragický úděl se odehrává ve
vesmíru, kde platí ještě řád, kde lze rozlišovat mezi dobrem a zlem,
spravedlností a zákonem, porušením úradků nebe a trestem. Oidipos
sám nereptá. Jeho vzpoura a odmítnutí tragického osudu člověka tkví
jen v jeho bolesti. Teprve křesťanství překonalo fatalistické a ano104

nymní chápání života, viny a trestu. Člověku nevládne žádný anonymní kosmický zákon ani svévolné úradky božstev, které nakonec
podléhají také osudu. Člověku vládne a jeho život vede Prozřetelnost
- osobní Bůh - Bůh plně uznávající svobodu člověka. V křesťanském
pojetí člověk se stává činným a odpovědným nositelem svých dějin.
Není už obětí ani předmětem neprůhledných sil anebo temných
úradků žárlivých božstev.
Hamlet se pohybuje ve světě vybudovaném na křesťanském půdorysu. Jeho vědomí tragického osudu, slávy a pádu člověka, je zásadní
a radikální. S ničím podobným se nesetkáme v antické, předkřesťanské kultuře. V Hamletově osudu se setkáváme s novými a kvalitativně
hlubšími a vyššími rozpory. Jeho tragedie je jiná než tragedie řeckého
hrdiny. Zdá se, že Hamletovo vědomí o existenci jako krutém žertu,
jako hračce slepých sil a náhod nemá možnost žádné vyšší orientace
podle božského zákona a úradku. Zde se vynořuje něco jako absolutní
nesmyslnost, jako naprosté zrušení hodnot a směrů, vymazání světových stran. V Hamletovi se zhroutil nejen jeho osobní sen o štěstí.
V něm padá celý vesmír všech hodnot a vítězí prázdná, nesmyslná a
jekéhokoliv metafyzického smyslu zbavená náhoda. Ale ani zde bychom neměli užívat tohoto slova; náhoda totiž předpokládá jakýsi
řád, jakousi příčinnost a znamená odchýlení od řádu a nutnosti. V
Hamletovi zbyla už jen vrženost existence: z nicoty do nicoty.
Shakespearovi se tu podařilo vyslovit hlubokou rozporovost Evropy. Jeho Macbeth říká, že lidská existence »je vyprávění, které jako život je plné hluku a vichru, ale nic neznamená«. Život člověka je »příběh, vyprávěný hlupákem, hrůzostrašný, leč nesmyslný veskrz«.
Hamlet ovšem ví mnoho věcí a dovede se dívat do zákulisí dějin, dovede odhalit masky nejen svých dvořanů, přátel i nepřátel, ale i svou
vlastní masku, kterou mu vnutila jeho doba, jeho společnost a jeho
dějinná role. Ví mnoho o člověku, a snad toho ví příliš. Říká:
»Jaké mistrovské dílo je člověk! Jak vznešený rozumem! Jak neomezený schopnostmi! Sestrojením a úkony, jaký zázrak! Vystupováním je podoben andělu! Chápáním je podoben Bohu! Rozkoš stvoření, pravzor všeho živoucího. A přece, čím je pro mne tato nejvyšší
umocněnina prachu?«
Hamlet tedy ví velmi dobře o vznešeností, velikosti, svobodě a síle
člověka. Je to typický renesanční životní pocit osvobození od pout
tradice a od mezí konečnosti. Zdá se, jako by nyní už opravdu nestálo
nic člověku v cestě k naprosté a neomezené vládě nad světem přírody,
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nad dějinami, nad sebou samým a nad druhými. Opojen touto svobodou se člověk může nyní vrhat na nové a nové úkoly. Bůh se mu stává zbytečným. Začne mu překážet. Nehodí se do tohoto nového vesmíru osvobozeného a osamostatněného člověka, ale také zcela osamoceného. Bez
Boha se však lidská velikost hroutí. Bez Boha lidská svoboda se stává
absurdní a život se znovu propadne v hádanku a nesmysl. Budoucnost člověka bez Boha - říká Hamlet - to jsou jen červi. Bez Boha
vítězí nakonec prach a. popel. A my můžeme ovšem jít s Hamletem
dál a podívat se na rub jeho pochyb o smyslu bytí a života; můžeme se
dotazovat na kořeny jeho nerozhodnosti - na příčiny jeho beznaděje,
životního hnusu a únavy - i jeho nejhlubší tragedii, na to, co žije na
jejím dně. A zjistíme, že Hamlet - symbol evropského člověka, který
zapomněl na Boha - nosí v sobě, na rubu svých myšlenek a svých
beznadějí nostalgii po Bohu, lépe: vzpomínku na Krista.
4. Hamlet (b)
Shakespearův Hamlet patří k oněm symbolickým postavám, které
nám rozevírají poslední záhadu evropského člověka, jeho slávy a jeho
bídy, jeho naděje i jeho pochyb. Hamletův tragický osud vyslovuje
temnou, podzemní a propastnou ohroženost naší vlastní existence.
Vracíme se k němu jako ke svému zpovědnímu zrcadlu. Jeho tragedií
měříme své pesimismy. Jeho nerozhodností určujeme povahu svých
pochyb a svého otálení. Všimněme si nyní lépe a hlouběji Hamletovy
nerozhodnosti, jeho otálení a jeho zdráhání jednat podle pokynů, zvyklostí a společenských zákonů.
Jedna věc je nám hned jasná: Hamlet otálí, váhá, pochybuje, oddaluje rozhodnutí a jednání nikoli proto, že by se mu nedostávalo síly
nebo že by trpěl slabostí vůle a vědomí. Spíše je tomu naopak: je nerozhodný z přebytku síly a z nadbytku vědění. Hamlet je veskrz mužný a silný charakter. Dovede se rychle rozhodnout a jednat, najde-li
dostatečné důvody a přesvědčí-li se o závažnosti své povinnosti. Nejlépe si to můžeme ověřit na jeho zásadním rozporu: na jedné straně
se odvážně a jasně rozhodne následovat vidinu svého mrtvého, zavražděného otce až na pokraj propasti a na druhé straně se zdráhá, odmítá rozhodnout a vykonat přání mrtvého, utišit jeho žízeň po pomstě.
Hamlet prostě nenachází žádný závazný, pádný důvod k uposlechnutí
mrtvého, který přichází z minulosti a ukládá živým svůj zákon. Mezi
Hamletovým osobním vědomím a svědomím a tradiční normou předepsaným, vyžadovaným činem pomsty zeje propast: nemůže dojít k
106

sjednocení osoby a osudu, k propojení a k střetnutí vnitřního světa
svobody a objektivních požadavků dějin. Všechny dýkové souboje
jsou náhodné. Všechny katastrofy jsou slepé bez rytmického a organického zápojem na děje v Hamletově vědomí.
V čem tkví ona temná, strašidelná, ochrnující propast mezi Hamletovým já a světem společnosti, zvyků, tradic, zákonů, povinností? V této
propasti sídlí Hamletova tragika a řekněme si hned: tragika evropského člověka. Objektivní svět přírody a dějin se vynořuje z této propasti
a ovšem vynořuje se z ní člověk, jeho vědomí, jeho já. Člověk a svět
mají tedy společnou propast, a přece nemohou k sobě: tato propast je
spojuje v jejich rozpojenosti, sbližuje je v jejich vzdálenosti. Je to propast nicoty. Hamletova tragedie je podobenstvím útočného, stravujícího evropského nihilismu a ateismu. Zároveň je však vyznáním nešťastné lásky k životu, háravé touhy po pevném bodě ve vesmíru
prchavých jevů. V Hamletově neúprosném a drásavém dotazování a
hledání smyslu v nesmyslném příběhu dějin žye nostalgie po Bohu.
Jak vůbec může dojít k této hamletovské tragedii? Jak je vůbec
možné, že evropský člověk odhaluje najednou onu metafyzickou, vše
pohlcující a vše rušící propast? Evropský, hamletovský pesimismus
stojí na třech předpokladech. V tragickém příběhu evropského Hamleta jednajícími osobami jsou člověk, svět a Bůh. Všimněme si nyní
jejich evropské tváře, jejich způsobu jednání a zasahování do temného příběhu hamletovského osudu.
Je tu předně Hamlet sám. V čem tkví jeho evropská povaha?
Básník Hölderlin napsal o řeckém Oidipovi, že měl asi o jedno oko
více než ostatní smrtelníci. Totéž bychom mohli říci nejen o Hamletovi, ale vůbec o evropském člověku. Existenciální rozpory, tragický
pocit života, drásající pochyba a ochrnující nerozhodnost a skepse se
rodí z jakési přemíry poznání. Hamlet ví příliš o tom, co se odehrává
mezi nebem a zemí. Jeho jiskřivá, odvážná, řízná inteligence pitvá
vlákno za vláknem na každé události, na každé hodnotě a zákonu.
Hamlet je tragický hrdina ve zcela novém, naprosto moderním a popravdě evropském smyslu. Jeho první a základní vášní není jednání,
tvorba, dobývání říší. Není to ani touha po svobodě, po moci a slávě,
ani vzpoura proti božskému řádu, ani boj proti lidským ustanovením.
Základní a první vášní evropského Hamleta je poznání. Tuto vášeň
sdílí ostatně se všemi velkými evropskými postavami, světci i hříšníky, s Oidipem a s don Quijotem, s Faustem. Vidět, poznávat, chápat,
to není pro Hamleta zbytečný luxus. Pro něho je to otázka života a
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smrti, bytí a nebytí. Nemůže žít, nemůže jednat Jestliže nevidí do zákulisí dějinného dramatu, jestliže nezná smysl světové hry. Jeho
první milenkou, jeho pravou a jedinou Ofélií je pravda. Neběží zde
ovšem jen o jakoukoliv pravdu, o jakékoli poznání a vědění. Hamletovi běží o poznání posledního základu skutečnosti, života a dějin. Jeho
duchovní vášeň po poznání se upíná k absolutnu, k poslednímu cíli;
řekněme si to rovnou: Hamletova duše hledá Boha, hledá zdůvodnění své svobody, svých činů, hledá smysl pro svou existenci.
Hamlet hledá a také nachází. Jeho velikost tkví právě v této duchovní odvaze jít až na dno propastí, překračovat hranice smyslů a
tradic, nespokojovat se s předposledním. Ale co nachází evropský
Hamlet na své dobrodružné cestě ke středu skutečnosti, na svém
sestupu ke kořenům bytí a k pramenům života, k základům dějin? I
řecký Oidipus šel po těchto cestách. Nacházel ovšem kosmický, posvátný řád a zákon. Našel nakonec pravdu svého osudu, pravdu krutou pro jeho vlastní osud, ale spravedlivou a nutnou. Hamlet je jiný.
Jeho osud není obětí nadlidského řádu, proti němuž se provinil.
Hamlet je tragický sám v sobě a ze sebe, protože poznal lež světa a jeho řádů. Poznal, že svět není vážnou věcí, že dějiny jsou fraškou, maškarádou a krutým, nesmyslným žertem. Všechno to úporné naparování, vášnivé pachtění po moci a slávě, po jakési spravedlnosti, po zadostiučinění, nápravě a řádu, zákonu a mravnosti; toto vše se zjevuje
Hamletově mysli jako změť a chaos. Být ve světě a právě na tomto
zahnívajícím světě znamená pro Hamleta nezahojitelné utrpení a nepřekonatelnou bezvýchodnost. Historie se opakuje jako idiot. A co je
vlastně člověk - ptá se Hamlet - »když výpalné a smysl jeho dnů je jíst
a spát? Dobytče a pouhé zvíře.« Je to ovšem zvíře nešťastné a tragické, protože odhaluje svým rozumem svou zvířeckost a její absurdnost. Od ostatních zvířat ho odlišuje jen jeho neštěstí," to je vědomí,
že je vždy pokrmem červů bez ohledu na to, zda je žebrák či král.
»Vykrmujeme všechny ostatní tvory, abychom vykrmili sebe; a sebe
vykrmujeme pro červy.« »Život je proces hnití a budoucností člověka
jsou červi.« Shakespeare dovádí Hamletovo drama na nejzazší mez
lidských možností. Vzpomeňte na hřbitovní scénu, na rozhovor prince s hrobaři, na jeho monology a dialogy s mrtvými. Vykopaná lebka
patří dvornímu šašku Yorickovi, který kdysi svým hýřivým vtipem a
jiskřivou inteligencí uchvacoval samého Hamleta. Dívaje se na lebku
milovaného Yoricka Hamlet se dívá na svou vlastní budoucnost, na
budoucnost každého člověka. A vidí jen rozklad, prach, škleb nicoty a
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marnosti. V jediném výkřiku úzkosti a jakoby předem prohrané
vzpoury: v Yoricku Hamlet shrnuje drsnou, krutou dialektiku existence, ono tragické prolínání smyslu a nesmyslu, života a smrti, bytí
a nebytí. Hamletovo vědomí, duch i srdce jsou spjaty se smyslem, s
bytím a s absolutnem. Hamlet nemůže žít bez hodnot, bez pravdy,
bez absolutního základu, bez Boha. Ve světě a v dějinách však nalézá
jen lež, zdání, klam, znicotnění všeho, zmarnění vesmíru. Je v metafyzické pasti dvou propastí: je drcen a trhán, řekli bychom křižován
propastnou potřebou pravdy, skutečnosti, smyslu a Boha; a tuto propast nosí v sobě; a také propastí nicoty světa: nesmyslem dějin a života vůbec. A tyto dvě propasti jsou v podstatě jen odrazem a obrazem
nepřítomnosti Boha.
5. Hamlet (c)
Jestliže se vracíme ještě jednou k tragické evropské postavě Hamleta,
pak to má svůj důvod v tom, že v jeho pochybách, nerozhodnosti a váhání nalézáme svůj vlastní obraz. V Hamletovi byl vysloven osud renesanční, osvícenecké, sobě důvěřující a na svůj rozum se spoléhající
Evropy. A nejen to. Shakespearovi se také podařilo prorocky vyhmátnout podstatu následků tohoto nového evropského životního stylu,
tohoto nového Oidipa a renesančního Hamleta, který žije, trápí se,
váhá a doptává se na smysl života a smrti a který si zoufá dodnes v nás
samých.
Nás dnes přitahuje a vábí Hamlet ještě jinou typicky evropskou
vlastností. Mohli bychom ji nazvat radikální důsledností, mužnou odvahou jít až na konec cesty, sestupovat až ke kořenům existence, nezastavovat se na půl cestě. Nekompromisní, někdy až fanatická vášeň
poznání pravdy - »padni, komu padni, stůj, co stůj« - patří k evropským ctnostem, ale také k našemu břemeni, k našemu osudu. Hamlet
nevyjímá z této důslednosti nic a nikoho. Nevyjímá ani sám sebe. Je
připraven platit osobně a vsadit sám sebe do této vážné, dramatické
hry. Je ochoten dosadit do svých rovnic a do svých experimentů svou
vlastní existenci. Milujeme Hamleta také proto, že nám nalévá silné,
dobré nefalšované víno.
Řekněme si ještě jednou, jak Hamletův pronikavý, metafyzicky jiskřivý
a chladně analytický rozum vidí skutečnost světa a dějin. V Hamletově rozumu sídlí hluboká potřeba jistoty, světla, pravdy a absolutna. Přemýšlí o
hodnotě svých činů: o tom, co udělal, dělá a má vykonat. Přemýšlí o
hodnotě činů a událostí vůbec. Hodnota každého činu je sporná, je-li
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sporný sám smysl života. Proč vlastně žít, proč jednat, proč vůbec
být? Shakespearova h r a j e hrou o nejistotě životního smyslu. Není to
však tragedie jednoho, výjimečného člověka. V Hamletovi Shakespeare spíše představuje a dokresluje krizi hodnot moderní doby. Nastavuje nám zrcadlo, abychom mohli rozpoznat svou tvář evropského
člověka, zrozeného v renesanci, člověka odtrženého od Boha. Tento
člověk je zcela a naprosto osamocen ve vesmíru přírody a dějin. Musí
si najít cestu ve změti, chaosu náhod a labyrintu jevů. Nemůže se
opřít o Boha, který odešel nebo byl vypuzen z území existence tohoto
nového evropského člověka. Nemůže se opřít ani o tradici, která sama
zhádankovatěla. Nemůže se orientovat ani podle svých vášní a
zvířecích pudů, protože má rozum, a nemůže se ho vzdát, nechce ho
odhodit. Je v něm jeho síla J e h o svoboda, ale také jeho neštěstí. Protože právě tímto rozumem odhaluje absurdnost existence a nesmyslnost dějin, které jsou ovládány nikoliv věčným zákonem, antickým
osudem, ani je neřídí prozřetelnost osobního křesťanského Boha,
nýbrž pouhá, holá a nahá náhoda. Co nazýváme dějinami, je vlastně
ve své podstatě jakýsi pekelný kruhovitý pohyb, střídání a opakování
stále téhož: stále téže dravosti, téhož egoismu, krutosti, téže vlčí povahy a nenasytné touhy po moci a po štěstí.V dějinných proměnách
se'vlastně děje totéž: tentýž nesmysl, totéž nic. Události se stávají v
Hamletově pohledu jakousi vratkou kulisou v podstatě neproměnlivých vztahů mezi člověkem a světem. Nejsou vznikáním nového,
jsou zmítáním a vřením atomů a náhody.
Hamlet je zcela sám: vržen do světa bez hodnot, do světa náhod,
vášní a červů. Toto osamocení ho drtí, drásá, bodá, protože o něm ví,
a nemůže je přijmout, nemůže schválit tento svět, nemůže v něj věřit,
protože má rozum, má myšlenku, která hledá řád, smysl, světlo,
hodnoty: Boha. Hamlet radí hercům to, o co se sám snaží, i když je to
snaha nakonec marná. Je však čestná. Ovšem čest je jeden z posledních zbytků evropské duchovní, antické a křesťanské tradice.
Hamlet říká: »Vždyť právě v nejprudších peřejích, bouřích, ba řekl
bych smrštích vášně si musíte osvojit a uplatňovat kázeň, která jí
teprve dodá formy.«
Oidipos si zoufal, ale přijal sudbu, podrobil se řádu, trestu a osudu.
Job se bouřil a svářil s Bohem, ale věřil. Hamlet se jen ptá: být či nebýt? Snaží se rozumem zvládnout nejen vášeň, nejen náhody, ale samu nesmyslnost života, bezvýchodnost a propastnost existence. Je
opravdu v pasti nejzazší alternativy, která nevede nikam; bytí nelze
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přijmout; jeho prostor je neobyvatelný, dusný, zahnívající; je to oblast
červů, smrti a nicoty. A nebýt: ani tato cesta nic neřeší, protože nemůžeš nebýt, když jsi. Hamlet odhaluje a prožívá absurditu života a úzkost svého bytostného osamocení ve vesmíru z týchž základů jako
moderní ateistický existencialismus. Jean Paul Sartre napsal:
»Jestliže Bůh neexistuje, nenalézáme před sebou hodnoty nebo
rozkazy, které ospravedlní naše jednání. Nemáme tedy ani nad sebou,
ani před sebou, v zářné oblasti hodnot, ospravedlnění nebo omluvy.
Jsme sami bez omluv. Existencialista nevěří na moc vášně. Nikdy nebude myslet, že krásná vášeň je pustošivou bystřinou, která osudně
vede člověka k jistým činům a která je tím omluvou. Myslí, že člověk
je odpovědný za svou vášeň ... Myslí, že člověk bez jakékoli opory
a bez jakékoli pomoci je v každém okamžiku odsouzen, aby člověka
vynalézal.« •
Dostojevský říká: »Neexistuje-li Bůh, vše je dovoleno.« A nejen
dovoleno: vše se propadá do nicoty. Člověk je opuštěn a osamocen dodává Sartre - »protože nenalézá ani v sobě, ani mimo sebe možnost něčeho se chytit«. Shakespearův Hamlet prorocky předznamenal
duchovní bloudění, skepsi a pochybnosti moderního člověka. Antický
člověk žil v řádu. Byl drcen a pohlcován božskou sudbou. V jeho
tragédii můžeme ještě rozlišovat mezi dobrem a zlem, svobodou a
nutností, náhodou a zákonem. Ale co si má počít moderní člověk?
Antický mýtus a antické chápání osudu patří nenávratně minulosti.
Zůstává dnes jediná alternativa: Kristus anebo propadání »do kosmické noci«, o které mluvil básník Hölderlin a kterou vidí, popisuje
dnes filozof Heidegger. Evropský člověk se ocitl na rozcestí: stojí opět
- jako už častokrát ve svých dějinách - před naléhavou, osudovou alternativou. Na tomto rozcestí stojí s námi Hamlet. Jeho osud a jeho
pochyby, váhání a nerozhodnost opisují přesně naši situaci: jak se
rozhodnout, jak překonat rozleptávající nejistotu o životním smyslu,
o bytí a nebytí? S Hamletem se ptáme na onu klíčovou hodnotu, která by nám ukázala cestu vpřed a vzhůru, kterou bychom mohli překonat rozklad všech hodnot. Zásluha Shakespearova Hamleta - dnes
můžeme říci i zásluha jeho existencialistických přátel - je v jejich nekompromisní, důsledné odvaze k pravdě a k odpovědnosti. Otázka
existence Boha nestojí na periferií života a dějin, nýbrž v jejich středu.
Nedá se obejít ani překonat pokusem o novou mytologii, o novou
morálku založenou jen na praxi, na lidské solidaritě a humanismu.
Všechny pozemské morálky, všechny ateistické humanismy jsou jen

záplatováním. Pokusem zachránit poslední hodnoty a dát lidskému
životu směr, smysl a cíl. Jestliže neexistuje Bůh, pak všechny hodnoty jsou vytrženy ze svých kořenů a odsouzeny dříve či později zvadnout, ztrouchnivět; pak život člověka je opravdu jen fraškou a krutým
žertem; pak naší budoucností jsou opravdu jen červi. Ale Bůh existuje; živý, přítomný, osobní, k nám a k naší zemi otevřený. Proto může
existovat i člověk, může doufat, může milovat a být milován.
6. Faust (a)
Na cestě, kterou si klestíme k podstatě Evropy, se setkáváme s postavou doktora Fausta. Hamlet a don Quijot vyjevují ve svých osudech napětí a otázky denního života. Odkrývají poslední kořeny lidské existence v čase a na zemi. Jsme přesvědčeni, že je chápeme, protože mluví k nám a mluví o nás, o naší evropské otázce. Mohli bychom ji opsat takto: má se jednotlivec přizpůsobit společnosti anebo
společnost se má přizpůsobovat jedinci? Žijeme jakoby v prostoru zásadní alternativy: člověk proti společnosti anebo společnost proti člověku? Toto je naše stálé evropské pokušení a výzva k hledání rovnováhy a syntézy dvou pólů. Rozpor mezi jedincem a společností může
být překonán opět na evropské půdě a pod evropským nebem, a to ve
velkém pojmu lidské osoby. Náboženské kořeny hamletovské a donquijotovské problematiky jsou překryty otázkami spíše horizontální
povahy, jak to vyjádřil Salvador de Madariaga.
Faust - a s ním i don Juan - jsou spíše vertikálními postavami. V
jejich světě náboženské a teologické otázky stojí ve středu a v
popředí. Velmi záleží na odpovědi, zda existuje nebo zda neexistuje
Bůh, a ovšem také na tom, jak chápeme svůj lidský vztah k Němu. Na
Faustovi se zjevují evropské základní rozpory a napětí, které přesahují
bezprostřední zkušenost a prolamují se do oblasti absolutních hodnot, prostě tam, kde se rozhoduje o posledním smyslu, o životě a smrti, spáse a zatracení člověka vůbec. Tato teologická dimenze vysvětluje také literární proměnlivost, plasticitu a tvárnost Faustovy postavy.
Proměny náboženského života Evropy ovlivňují přímo a hluboko i
chápání faustovské problematiky. Mohli bychom říci, že Evropa si ve
svém Faustovi vytváří podobenství své víry, svých náboženských pokušení a svých zápasů s démonickými mocnostmi.
Na počátku faustovské literatury nacházíme lidovou pověst, která
se rozšířila v různých obměnách na sklonku středověku a na začátku
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novověku hlavně ve střední Evropě. Historicky - jak se zdá - pověst
nás vede na heidelbergskou univerzitu, kde Johannes Faustus, narozený krátce před objevením Ameriky, si získal pověst učence znalého
magie a čarodějnictví. Své magické vědění používá ve svůj vlastní prospěch k vládě nad lidmi. Lidové vyprávění o doktoru Faustovi a jeho
černé magii, jeho smlouvě s pekelnými mocnostmi žilo prakticky až
dodnes hlavně díky loutkovým divadlům. Našlo si však vždy umělce,
který na Faustovi zprůhledňuje osudy a cesty lidské existence. Koncem 16. století se pověst o čarujícím učenci rozšířila i v Anglii. Zde ji
umělecky zpracoval Marlowe. Jeho Faust má zcela zřetelné, jasné a
přesné rysy lidské povahy a jejích pokušení: chtivost, samolibost, žádostivost, poživačnost a touhu po moci. Tyto vášně vedou Fausta k
tomu, aby uzavřel smlouvu s ďáblem a zaprodal svou duši. Mefistofeles dodrží slovo a splní do písmene vše, co bylo dohodnuto. Ale i
Faust je svým způsobem čestný: odevzdává peklu svou duši v hodině
konečného účtování. Ponaučení je zcela jasné: člověk nemá sahat po
tajemství, které leží za hranicemi jeho poznání; nesmí sahat po moci,
která mu nepřísluší. Za překročení těchto hranic se platí věčným zatracením. Faustův hřích tkví ve vzpupné dychtivosti stát se nadčlověkem, bohem-samospasitelem.
Faustovskou tématiku chtěl zpracovat také Lessing. Ve svém
zamýšleném díle zbavil hrdinu středověké záliby v černé magii a ve
smlouvách s peklem. Lessingův Faust je představitel osvícenství. Hárá v něm vznešená vášeň a chtivost po jasném a přesném poznání světa. Tato vznešená a v podstatě ctnostná vášeň poznání přivádí sice
Fausta do mnoha bolestných omylů, ale nakonec je jeho záchranou
před odsouzením.
Faust našel opravdu svého autora teprve v Goethovi. Jemu se podařilo propojit oba základní motivy: osvícenskou touhu po poznání a
romantickou zálibu v nadracionálních oblastech. Goethe postavil svého Fausta do jedinečného ideálního rámce, který obepíná antiku,
středověk i novověk. Tento Goethův Faust je složitější, mnohoznačnější, rozpornější a plastičtější než jiné postavy evropského nebe.
Sjednocuje ve svém dramatickém osudu všechna údobí evropské kultury. Planou v něm všechna velká a vznešená pokušení a všechny
evropské ctnosti. Srůstají v něm tři evropské kořeny: biblické náboženství, řecká kultura a germánská touha po nekonečnu. Nelze ovšem
přejít mlčením zcela ojediněle a dojemně krásnou, nezaměnitelnou,
neopakovatelnou symbolickou tragedii Markétky.
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Na své pouti po Evropě Faustova postava se hluboce proměnila.
Stal se z něho poctivý, důsledný badatel a vědec. Probádal všechna
území pozemského vědění. Nenašel v nich však to, co jeho duše hledala: absolutní poznání a tedy absolutní moc nad konečným světem a
nad prchajícím, nezadržitelným časem. Faust objevil v sobě potřebu
absolutna, naprosté jistoty a nevyvratitelné moci. Tato hluboká potřeba a žízeň nemůže být utišena ve světě vědy. Je třeba hledat výše a
hlouběji: získat vědění a moc nejen pro sebe, ale pro člověka vůbec.
Goethův Faust nemůže být odsouzen k věčnému trestu jen proto, že
na své cestě za absolutní pravdou klopýtne, upadne a pomýlí se. V
Goetheově době omyl už neznamená drzé a hříšné vyzývání zjevené
pravdy. Omyl je rizikem, které na sebe bere člověk hledající pravdu.
Omyl je daní, kterou musíme platit za cestu k pravdě.
Faustova postava přitahuje dodnes evropské básníky, hudební
skladatele, filmaře, umělce, filozofy i teology. Všichni hledají ve Faustovi svůj vlastní obraz, obraz Evropy. Francouzský básník Paul Valéry krátce před smrtí napsal fragment dramatu Můj Faust (1946). Pro
něho je faustovské téma úchvatným podobenstvím o královské nadřazenosti lidského vědomí, které se zabydluje stále pevněji v archimédovském bodě mimo stvořený svět. Faust se u Valéryho proměnil v
proroka nihilismu. Prodlužuje a rozvádí Hadovo vítězství v ráji: být jako Bůh! Zbožštěný člověk - tento moderní Faust - však není schopný
tvořit. Může jen množit nicotu a chaos. Ale i tak svědčí nakonec o
tom, že evropský člověk nemůže žít, nemůže tvořit a přetvořovat svůj
svět bez naděje v poslední smysl existence, bez obzorů Boží krajiny.
7. Faust (b)
Faustovská tématika učarovala i velkému německému spisovateli
Thomasů Mannovi, známému odpůrci a bojovníku proti nacismu. Jeho
rozsáhlý román z roku 1947 Doktor Faustus se pokouší odhalit skryté
příčiny hitlerismu. Thomas Mann zde vynáší na světlo typicky germánskou vrstvu německé duše, která prožila svou apokalypsu právě v
osudových chvílích druhé světové války. Nesetkáváme se tu s oním
Faustem, kterého Goethe zušlechtil a povýšil na symbol lidské existence, která hledá svou spásu a své naplnění, která bloudí a mýlí se, aleje
vnitřně čistá. V Mannové díle se vynořuje pozdně středověká a reformační
záliba a skoro chorobně důvěřivá pozornost k démonickým silám.
Hrdina Mannova románu je německý hudebník Leverkühn, který
se zajímá o teologii. Jeho základní otázka zní: je možné vždy a za
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všech okolností proměnit zlo v dobro? Je možné a mravně přípustné
nebo dokonce povinné spolčovat se s peklem, aby mohlo přijít království Boží, království vykoupeného, svobodného, celého člověka?
Tyto otázky dolehly tíživě na sedmdesátiletého Thomase Manna. Zabydlely se v jeho duchu a v jeho srdci právě v temné době, době těžké
nejen pro jeho německou vlast, ale i pro celý svět. Druhá světová válka uvolnila běsy, dlouho chované a skrývané v mýtu germánské rasy.
Uvolnění běsi se zmocnili dějin. Znesvětili je, pošpinili lidskou tvář,
pokořili a narušili důvěru v člověka. V těchto osudových chvílích rozběsněného pekla, které vtrhlo do Evropy, se mnohým muselo zdát, že
zlo je silnější než Boží prozřetelnost. Všechno nasvědčovalo tomu, že
se pekelným mocnostem zase jednou podařilo vymknout Boží ruce.
V zneklidněné a otřesené mysli Thomase Manna zrála tehdy myšlenka tragického příběhu, jehož nositelem nemohl být nikdo jiný než
sám doktor Faustus z dvacátého století. Mannův román vyšel roku
1947 ve Stockholmu. Nacistická tragedie přiměla autora k emigraci do
Spojených států. Ve svém Faustovi se Mann vypořádává se svou bolestnou zkušeností, se svým zklamáním, se svým strachem o duši
vlastní země.
Hrdina románu Leverkiihn studuje teologii na univerzitě v Halle a
hudbu v Lipsku. Během svého pobytu v Itálii se setká s ďáblem, který
se mu představí jako vážený muž uhlazeného chování, jako muž, který rozumí jeho problémům a tužbám. Nabídne mu smlouvu: dvacetčtyři let intenzivní nadlidské tvorby a umělecké činnosti. Cena je velmi prostá a opravdu faustovská. Ďábel žádá za své služby duši. Leverkühn se musí zřici každého citu. Musí se oprostit od všech styků s lidmi. Úplné osamocení, duševní vyprahlost a naprostý chlad srdce jsou
cenou a zároveň podmínkou jeho umělecké tvorby. Leverkiihn přijímá podmínky a v ústraní v Bavorsku skládá své největší životní dílo:
apokalyptické oratorium Lamentaíio doctoris Fausti (Nářek doktora
Fausta). Skladbu ukončí, představí ji svým známým, odhalí jim i své
hrůzné tajemství. Zhroutí se na klavír a pomate se.
Pro Manna je příběh Adriana Leverkiihna symbol tragedie německého národa. Nacismus není ničím jiným než zaprodáním vlastní
duše ďáblovi. Uzavřel celý národ do pyšné samoty; zpřetrhal svazky s
ostatním lidstvem. Zapletl nejednoho německého člověka do sítě
zločinnosti a barbarství. A nakonec propadl zoufalství zatracenců.
Pouze ďábel může přislibovat stvořitelský rozmach a vnukat opovážlívöst cítit se jako Bůh, být a jednat bez Boha a proti Bohu, nahradit
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Boha svou vlastní vůlí k moci, svým mýtem o nesmrtelné, mesiášské
rase. Biblické Hadovo pokušení »budete jako Bůh« se vrací stále a
vždy v nové obměně strhává do svých propastí ty, kteří mu uvěřili.
V románu Thomase Manna nacistické Německo jako teror a idolatrie moci, násilí a krve se stávají živým, historickým podobenstvím
zdémonizovaného světa. Jakmile v člověku převládne faustovská povaha, jakmile se člověk spojí s ďáblem, na obzorech světa se objeví záhuba a zkáza. Apokalyptické oratorium Dr. Fausti lameníaíio, Weheklageje vlastně pláč nad osudem Německa. Lidský život nemůže být
čistý, vznešený, krásný bez poznání běsů a jejich moci a ovšem ani
bez neúnavného boje proti jejich vládě ve světě. Celý život Adriana
Leverkühna se odehrává pod sluncem Satanovým. I jeho teologické
studium je spíše hledáním démonů než cestou k Bohu.
Démonický živel, který nakonec vyplení a vyvrátí ze základů duši
tragického umělce, je dodekafonická hudba. V této hudbě se vyjevuje
podstata germánství. Jsou v ní skrytá kouzla, ale také jed. Do ní se
vtěluje duch doby, která popřela Hymnus na radost a odmítla jakékoli
pozvání k životu. Dodekafonická hudba si našla svého umělce v Arnoldu Schönbergovi. A Theodor Adorno se stal jejím filozofem. V této hudbě promlouvá, zpívá a pláče rozvrácená a chaotická doba. Její
disonance a rytmická anarchie vyvolávají v člověku a z člověka temnou, barbarskou vůli k moci a lásku k propastem nicoty. Ďábel říká
Adriánovi: »Drahý příteli, pravda je to, co tě povznáší a co rozmnožuje tvou energii, moc, panství. Toto je jediná pravda, i kdyby stokrát
byla prohlášena za lež od těch, kteří se na ni dívají skrze šablony ctnosti. Chci říci, že nepravda schopná množit a umocňovat tvůrčí svobodnou energii se stává jedinou pravdou a může se měřit s jakoukoliv
jinou pravdou planě ctnostnou.«
Nářek nového Fausta nekončí v noci pomatení a beznaděje. Život
jde dál. Na obzoru německé a evropské tragedie pozorné oko zahlédne první známky svítání. Lze zaslechnout i ostýchavě šeptané slovo,
jakoby pokornou ozvěnu rodící se naděje. To slovo zni: milost.
Když člověk prožil až na dno propastnost zla a viny, když zažil pustošivou moc pekla a odhalil tak existenciální lež faustovského přeludu, lež od Boha odtrženého tvora, pak se začne ohlížet nejen kolem
sebe, nejen do sebe. Zvedne nejdřív své oči a srdce a vysloví svou novou, osvěžující modlitbu a prosbu o slitování. Rozevřené propasti se
dají překlenout jediným gestem sepjatých rukou. Pravda může opět
zvítězit nad lží, potřebuje však k tomu pokornou, naslouchavou,
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otevřenou a čistou duši, která se nepotřebuje prodávat ďáblu, protože
ví o svém povolání k účasti na Boží svobodě.
8. Hamlet a Don Quijote
Mezi jiskřivě neklidnými samomluvami dánského prince Hamleta
a bláznivě pošetilými nápady španělského rytíře dona Quijota můžeme bez velké námahy rozpoznat jakousi souměrnost, zvláštní a někdy
i strhující symetrii. Hamletovy samomluvy jsou vnitřním dobrodružstvím duchovně urozeného, metafyzicky šlechtického muže. Projevuje se v nich neúprosná prapotřeba evropského člověka propojit čin s
myšlenkou, dění a smysl, absolutní zakotvení víry s relativitou a náhodností historie. Tupě nesmlouvavý tlak společnosti žene Hamleta k
jednání, ale zastírá mu zároveň poslední obzory. Tento rozpor ho
však nejen dráždí, ale přímo zraňuje. Dohání ho k drásající vášni poznání. Hamlet potřebuje vidět do zákulisí společenské tradice a jejích
zákonů. Duchovní vášeň poznání ho nutí, aby odvážně pitval a rozebíral nejen svůj historický svět, ale i své já a jeho základy. Nutí ho, aby
odhaloval podzemní kořeny svého bytí a svého pobytu ve světě lidského shonu, klamu a lži. Hamletovy vášnivé, výbušné a divoké samomluvy pronikají stále hlouběji do středu lidské existence vržené a
rozvrhující se ve světě zdánlivě pevně postaveném, ale ve skutečnosti
nejistém a jistotu jen předstírajícím. Spojují se do pohyblivé spirály
zacílené do skrytého srdce osobního ojedinělého já, aby se nakonec
sjednotily, splynuly a navzájem se umocnily v absurdním sebevražedném gestu. Hamlet tak přímo experimentálně demonstruje pro nás
všechny, že evropský člověk, otevřený a citlivý k pravdě a jejímu absolutnímu základu, nemůže žít ve světě lži a jejích nesmyslných liturgií, jejích pudů a její nízkosti.
Pošetilé nápady a bláznivé samomluvy španělského rytíře dona
Quijota jsou zoufalými výkřiky vášnivého a lidsky skvostného muže,
který je zamilován do ideálů, do ideálního života, ideální ženy, ideální
společnosti a který nemůže, přímo biologicky nemůže žít v nízkém,
prašném a zahnívajícím materialismu. Don Quijote však nachází kolem sebe společenskou pustinu, úhor a prázdnotu ideálů; setkává se
se světem Sancho Pansy, se světem stájí, dobytka a handlím, ovcí a
prašných cest. Jeho rytířské podivínství tkví v nevyvratitelném přesvědčení o existenci ideálního, dokonalého a vznešeného světa. A je
to právě toto přesvědčení, tato »bláznivá« víra a tato živelná potřeba
čistoty, vznešenosti a šlechetnosti, která pudí a žene »rytíře smutné
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postavy«, aby jednal, aby bojoval, aby vnášel své sny do denní všednosti svého světa. Jeho bláznivá gesta tryskají z překypující, zasněné
duše. Rozvinují se jako spirála zaměřená ven, do světa, do dějin. Její
odstředivý pohyb se však ztrácí v prachu a přízemnosti pouště. Zatímco Hamlet sestupuje hlouběji a hlouběji do krajin svého já, don Quijote chce obývat svět; Hamletovi se svět příliš hustě zabydlený hnusí
svou banalitou a svými bůžky, svou lží a přetvářkou. Don Quijote naopak hledá svět lidí, ideálů, událostí, aby mohl žít. Nesnáší své osamocení, svůj vnitřní exil.
Tyto dvě postavy představují a symbolicky ztělesňují jednu z největších evropských otázek, jeden nikdy nedořešený a stále zneklidňující problém. Je to problém zásadního napětí a vratké rovnováhy
mezi člověkem jako jedincem a člověkem jako společenským tvorem.
Hamlet představuje trýzněnou duši člověka zrozeného pro svobodu a
pro pravdu, člověka, který potřebuje vidět a znát smysl života a rozhodování, člověka, který musí jednat, protože nese odpovědnost za
osud hodnot a řádu ve společnosti, a který nemůže jednat, protože
nevidí platné zakotvení svých povinností, protože všechny důvody a
všechna »proto« visí v prázdnu. Jeho tragedie tkví v tom, že vidí příliš
dobře za oponu dějin a že je zároveň mužem činu. Je to evropská tragedie lidí, kteří jsou odsouzeni žít, jednat a rozhodovat se ve společnosti, jež je strnulá, plochá, pudová, pokrytecká a lživá. Její světské liturgie, její slavné zákony a její vžité zvyklosti jsou vlastně jen nevkusnou fraškou a odpornou komedií. V Hamletovi rozpoznáváme obludné narůstání společenského tlaku a nátlaku, který drtí a pustoší jednotlivce. Takové společnosti se nelíbí, když se jednotlivec ptá, když k
jejím řádům zaujme kritické stanovisko, když s e j í vzepře a požádá ji,
aby odhalila své falešné karty. Don Quijote naopak ztělesňuje rozháranou a neklidnou duši evropského člověka, který se zrodil pro družnost a pro společenství. Jeho tragedie tkví v tom, že je odsouzen a
osudem přinucen žít ve světě společensky zředěném, vylidnělém, tupém a pustém. Svět dona Quijota jako by vymazal ze svých obzorů
vše plně a neklidně lidské, jako by nepotřeboval výšku a hloubku,
vznešenost, šlechetnost a nádheru ducha. A je to svět, který je dokonce pyšný na tento svůj realismus nízkosti.
Evropa se stále vrací k těmto dvěma postavám, aby na nich měřila
svou bídu a svou slávu, své neštěstí a své naděje. Jimi dodnes určuje
diagnózu svých nemocí a horeček. Obnažuje jimi svá odvěká a
neumírající pokušení. Zároveň spolu s dánským princem a španěl118

ským rytířem hledá vášnivě a urputně politicky společenské a duchovně náboženské kulturní klima, v němž by mohla najít svou duši a
svou identitu. Hledá a bojuje o takový rád, který by umožnil jejímu
člověku netrhat a nerozpojovat svou bytost ve dví: v jednotlivce a ve
společnost. Evropa nemůže žít ani jako Hamlet, ani jako don Quijote.
Její dějiny svědčí o tom, že je možné a nutné překonávat toto dvojí
pokušení. Ale to jsou dějiny evropských světců, dějiny Krista a jeho
evangelia.

LIBOR KOVAL

(Freiburg i. Br.)

TISÍC LET KŘESŤANSTVÍ U VÝCHODNÍCH SLOVANŮ
Historické předpoklady
Loni slavili východní Slované, zejména přímí dědici Kyjevské Rusi
- Ukrajinci - 1000. výročí oficiálního přijetí křesťanství v roce 988 zásluhou jejich velkoknížete Vladimíra. Toto hromadné obrácení obyvatelů Kyjevské Rusi - prvního východoslovanského státu v povodí
Dněpru - z pohanství ke křesťanství bylo také rozhodným krokem k
začlenění těchto národů do celoevropských dějin a počátkem vzniku,
rozvoje a upevnění největšího slovanského státního celku, rozděleného dnes na stát Rusů, Ukrajinců a Bělorusů, s jejich typickou kulturou, vycházející z východních nábožensko-církevních tradic.
Již před tímto datem (988) existovaly u některých východoslovanských kmenů na tomto území jednotlivé křesťanské komunity,
které přijaly křesťanství buď od misionářů z Byzance nebo i ze západních zemí, především od žáků slovanských učitelů svatých Cyrila
a Metoděje, vyhnaných z Velké Moravy do Bulharska a Macedonie.
Jak líčí nejstarší východoslovanský literární a historický pramen Nestorova kronika či Pověst vremennych let (Vypravování o minulých dobách), existoval již v roce 944 v Kyjevě křesťanský chrám, zasvěcený
proroku Eliášovi, v němž sloužili pravděpodobně západní, latinští
kněží. V té době se dala pokřtít i Vladimírova babička svatá Olga
(955). Ale teprve oficiální přijetí křesťanství vládnoucím panovníkem
a jeho rodem a jeho úzké svazky s byzantským císařským dvorem
prostřednictvím sňatku napomohly konečnému a trvalému prosazení
119

křesťanství v Kyjevské Rusí proti často velmi zatvrzelému odporu pohanských kruhů na tomto území, jak tomu ostatně bylo i u nás (sr. boj
Drahomíry a Boleslava proti svatému Václavu a jeho přívržencům).
Kníže Vladimír přijal křesťanskou víru v té formě a s těmi tradicemi, jak se během předchozích staletí vyvinuly v Byzantské říši, ve východní části římského impéria. To bylo epochální rozhodnutí, které
navždy poznamenalo celý budoucí náboženský a kulturní rozvoj
Kyjevské Rusi a jejích pozdějších dědiců: Ukrajinců, Rusů a Bělorusů.
Bez této východní, byzantské podoby křesťanství by nebyly tyto
východoslovanské národy takovými, jaké je známe dnes, se svou vyhraněnou a neopakovatelnou duchovní a náboženskou kulturou, se
svou literaturou, hudbou i výtvarným - především ikonopisným uměním, se svými lidskými, psychickými a morálními kvalitami.
Ke christianizaci těchto národů přispěla podstatnou měrou i dnes
stále více zdůrazňovaná »inkulturace« v hlásání evangelia, tj. jeho
přizpůsobení místním a dobovým podmínkám a potřebám, kteréhožto
principu používali misionáři byzantské církve již od nejstarších dob.
Tak byly například všechny potřebné biblické a liturgické texty (zvi.
eucharistická bohoslužba a denní modlitby, hodinky) překládány
vždy do jazyka, jímž misionovaný národ hovořil a jemuž rozuměl. To
byla i zásada velkomoravské cyrilometodějské misie. Proto se tyto
texty hluboko vryly do srdcí i myslí těchto národů. Ještě dnes překvapí západního pozorovatele, slyší-li, jak v kostelích či klášteřích východních národů, tedy také východních Slovanů (dnes většinou pravoslavných) zpívá lid během bohoslužeb trvajících celé hodiny liturgické texty zpaměti.
Učitelé a apoštolově Slovanů svatí Cyril a Metoděj, vyšlí z východních byzantských tradic, kteří více než sto let předtím v oblasti
západní církve ve Velkomoravské říši rozvíjeli svou misijní a osvětovou činnost, vytvořili vynalezením slovanské abecedy a liturgického
slovanského jazyka (staroslověnštiny) nutné předpoklady i pro východoslovanskou misijní činnost a pro relativně rychlé upevnění křesťanství v Kyjevské Rusi.
Svatý Vladimír - původce pokřestěni Kyjevské Rusi
Jak již bylo naznačeno, akt všeobecného, hromadného přijetí křesťanství v Kyjevské Rusi v roce 988 souvisí bezprostředně s postavou
knížete Vladimíra. Proto při vzpomínce na tuto historickou událost,
jejíž význam je nedozírný nejen pro východní Slovany, nýbrž i pro
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celou Evropu, je třeba vycházet především z této postavy a z historických podmínek, za jakých se křest Kyjevské Rusi udál.
Roku 979 - po přemožení svého bratra Jaropolka, syna knížete
Svjatoslava I. - se stal kníže Vladimír samovládcem v Kyjevské Rusi.
K jeho veliké říši patřilo přes dvacet různých kmenových celků, mezi
nimiž byly kmeny slovanské, finské i turkotatarské. Celý tento konglomerát různých kmenů a národností spojovala do té doby jen osoba
kyjevského knížete, jehož prestiž i moc byla za Svjatoslava (964-972)
oslabena bratrovražednými boji jeho synů. Vladimír se pokusil sjednotit sousední kmeny pod svou vládou. Jak praví Nestorova kronika,
podnikl v roce 981 tažení proti »Lachům« (Polákům) a obsadil jejich
města Peremyšl, Červeň, Buzk, Belz a Volyň. Tvrzení letopisu, že to
byla »lašská« (polská) města však neodpovídá zcela skutečnosti, neboť jím obsazená území byla tehdy obývána ukrajinskými kmeny Dúleby a Bílými Charváty - a nepatřila k Polsku. Není vyloučeno, že
toto území kdysi patřilo k Velkomoravské říši, o čemž svědčí i listina
císaře Oty I. z poloviny 10. století, v níž se mluví o »rozšíření Metodějovy moravské diecéze« až k řekám Bug a Stryj. Letopis se zmiňuje
i o dalším pochodu Vladimírově do Zakarpatí v roce 992. Od té doby
se tam zakořenil název »Rus« (sr. pozdější Podkarpatskou Rus) a podle toho i název jejích obyvatelů: »Rusini«. Ovládnutí tohoto území
mělo pro Kyjevskou Rus velký význam, protože v té době ovládli černomořské stepi Pečeněgové a zamezili dovoz soli z Černého moře na
Ukrajinu, zatímco v Podkarpatí (v Drohobyči a na jiných místech) byly _solné doly. Kromě toho křížily toto území důležité obchodní cesty:
z Červně podle řeky Sanu do Karpat a Uher, další pak z Kyjeva na západ do Rakouska, Německa, Čech, Panonie a do podunajské kotliny.
Roku 983 podnikl Vladimír tažení proti litevským Jatvjagům, kteří žili
mezi řekami Němenem a Bugem. Nad Bugem založil město, jež nazval svým jménem: Vladimír (Volyňský). V roce 993 podnikl tažení
do Polska a jeho panství se rozšířilo až k hranicím Uher, Čech, Německa a Polska. Již ne tak úspěšná byla Vladimírova tažení na východ:
roku 985 popisuje letopis Vladimírův pochod na území zavolžských
turkotatarských Bulharů, zakončený pouhou obapolnou mírovou dohodou (nepodařilo se mu tam zavést povinnou daň). Vladimír pak
mění vnitřní politiku Kyjevského státu tím, že rozpouští svou původní varjažskou (normanskou) vojenskou družinu a nahrazuje ji novou, slovanskou (ukrajinskou) družinou, z jejíchž staršin vybírá pak
odpovědné místodržící zástupce: vojevody. Zanikají tzv. místní »jasná
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knížata«: Vladimír rozděluje jednotlivá území svým 12 synům a centrální moc ponechává sobě. Tehdy vznikají i názvy jednotlivých kmenů (Poljané, Severjané, Radimiči, Vjatiči aj.) i zemí (Kyjevané, Černigovci, Smoljané atd.).
Tak vytvořil Vladimír postupně kolosální děržavu - tehdy největší
v celé Evropě - s centralizovanou mocí velkoknížete, s mohutnými
pevnostmi a valy, slavnou svým bohatstvím a silou, spojenou
obchodními a diplomatickými svazky s celým tehdejším kulturním
světem. Ale toto mohutné impérium se skládalo z nejrůznějších
etnických skupin a kmenových svazů s mnoha řečmi a různými náboženstvími. Vladimír pochopil, že za takových podmínek - kromě
upevnění politické moci - jediným jednotícím základem tohoto různorodého národnostního společenství může být jen křesťanské náboženství.
Křesťanské vlivy v Kyjevské říši
Před svým křtem uctíval Vladimír pohanské bohy. Letopis líčí, že
v Kyjevě před knížecím palácem dal postavit sochy Peruna, Chorsa,
Striboga, Dažboga, Simargla a Mokoše. Je třeba říci, že Vladimír - ve
snaze sjednotit všechny jemu poddané kmeny - postavil v panteonu
kumiry (pohanské bůžky) různých plemen: Perun byl bůh války a
jeho válečné družiny, Dažbog a Stribog byli slovanští bohové, Mokoš
byl bůh Finů atd.
Vladimír vyžadoval povinný kult těchto bohů, jimž byly přinášeny
dokonce i lidské oběti. Ale současně si byl vědom i toho, že pohanské
náboženství nemohlo sjednotit jeho stát ani sehrát tak velkou roli,
jako sehrálo křesťanství ve všech zemích tehdejší Evropy. Přitom mělo křesťanství na Ukrajině-Rusi hluboké kořeny. Odedávna se sem dostávalo různými cestami: z řeckých kolonií, z Balkánského poloostrova, z Chazarského chanátu, z Velkomoravské říše, z Bulharska. O existenci křesťanské církve a křesťanské komunity v Kyjevě svědčí i některé důležité historické prameny z 9. století. Jistě nemalou roli zde
sehrála i misii ní a učitelská činnost svatých Cyrila a Metoděje a jejich
žáků. Je možno se domnívat, že i v okruhu Vladimírovy knížecí rodiny a družiny - a to už od jeho raného dětství - se nacházeli křesťané.
Ale ještě větší vliv na jeho rozhodnutí přijmout křesťanství měly důvody politické. Vladimírovi bylo jasné, že pouze přijetím křesťanství
se může jeho země stát rovnocenným a plnoprávným členem evropských křesťanských národů.
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Křest Kyjevské Rusi
Z letopisů není jasné, kde, kdy a za jakých okolností přijal Vladimír křest. Pověst vremennych let se zmiňuje o tom, že byl pokřtěn v
Korsuni, ale dodává k tomu, že to není zcela jisté, jelikož různí lidé o
tom vykládají různě, že totiž uvádějí i Kyjev a Vasilev jako místo křtu.
Je také docela možné, že to učinil již dříve na neznámém místě a tajně. Co přimělo Vladimíra, aby utajil takovou mimořádně důležitou
událost? Možná, že se zprvu domníval, že tento jeho čin se setká s
prudkým odporem jeho protivníků, případně i všeho lidu. A kdy byl
Vladimír pokřtěn? Na to odpovídá mnich kyjevopečerské lávry Jakub
(který napsal životopis svatého Vladimíra i jeho bratrů svatých Borise
a Gieba), když píše, že Vladimír žil po této události ještě 28 let. Datum Vladimírovy smrti je známo: byl to rok 1015; tedy jeho křest by
připadal na rok 987. Týž rok udává i letopisec Nestor ve své kronice.
Podmínky k tomuto činu byly tehdy příznivé: roku 987 povstal byzantský vojevůdce Bardas Fokas proti oběma císařům a prohlásil se
sám za císaře. Císařové Basil II. a Konstantin se obrátili o pomoc k
Vladimírovi.
Jako podmínku pomoci stanovil Vladimír svůj sňatek se sestrou
obou císařů Annou, a tito zase tento sňatek podmínili Vladimírovým
křtem. Vladimír poslal císařům na pomoc vojsko v počtu 6.000 mužů,
které dvakrát porazilo Bardase Foku, který byl 989 zajat a popraven.
Byzantští císařové - zbaveni nebezpečného nepřítele - však nesplnili
svůj slib, že dají svou sestru Vladimírovi za manželku. On tedy oblehl
a dobyl nejkrásnější a nejvýznamnější z byzantských kolonií na Krymu Korsuň (starobylý Chersones) a pohrozil jít dále na Byzanc. To
přimělo oba císaře - proti výslovnému zákazu jejich děda, císaře Konstantina Porfyrogeneta - aby poslali svou sestru do Korsuně, kde se
konala její svatba s knížetem Vladimírem. Jako svatební věno vrátil
pak Vladimír Korsuň zase byzantským císařům. Pak se vrátil do Kyjeva s bohatými dary, ikonami, ostatky svatých a různými trofejemi,
mezi jiným i s proslulou korsuňskou kvadrigou (bronzovým sousoším
čtyřspřeží). Vladimír se vrátil jako vítěz ve dvou bitvách a jako švagr
byzantských císařů. To byl vrchol jeho dosavadních úspěchů a jeho
slávy. Jako triumfátor, samovládce veliké říše, s aureolou nepřemožitelného vojevůdce a s morální podporou císařů »Druhého Říma« se
mohl nyní odvážit takového riskantního činu, jako byl hromadný
křest Kyjevské Rusi. Tato událost sice nevypadala tak, jak ji v růžových barvách líčí letopisec, ale v každém případě proběhla snáze v
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Kyjevě než v okrajových oblastech říše, kde se ještě dlouho potom
klaněli pohanským bohům. Řada pohanských obyčejů a zvyklostí pak
přešla i do kyjevského křesťanství, čímž vzniklo takzvané »dvojvěří«
(dvojí víra), které bylo silnější a trvalejší na severu (v Roštově a Novgorodě) než u samotných ukrajinských obyvatel Kyjeva.
Prameny kyjevského křesťanství
Křest Kyjevské Rusi, Ukrajiny vyvolal mezi historiky řadu diskusí
o tom, jaké duchovenstvo pokřtilo kyjevský lid, za jakých podmínek
se to událo, jací biskupové či metropolité stáli v čele kyjevské církve.
Podle staré tradice, k níž vlastní popud dala už Nestorova kronika, to
byla jediná Byzanc, která poskytla Kyjevu jmenované duchovenstvo:
Vladimír prý přivedl z Korsuně kněze Anastasia spolu s »popy« a předal mu do správy nově postavený »Desátkový kostel«. Tato byzantská
tradice převládala v ruské a ukrajinské historiografii až do 20. století.
Avšak proti této koncepci byla vznesena řada námitek: nejprve ta, že
v žádných byzantských (řeckých) pramenech není zmínky o tak důležité historické a církevně-politické události, jakou bylo - zvlášť pro
samotnou Byzanc - pokřtění Kyjevské Rusi za Vladimíra, zatímco řada řeckých pramenů hovoří o křtu Vladimírova předchůdce, varjažského (normanského) kyjevského knížete Askolda (9. století), který
se proslavil pochodem na Byzanc, kterou tehdy zachránil zázrak tzv.
Vlachernské Bohorodičky.
V důsledku tohoto zázraku se prý udál první křest Askoldův v Kyjevské Rusi, a to za spolupůsobení svatého Cyrila či jeho žáků. Tento
fakt udivuje tím více, že v byzantských pramenech je řada zmínek o
Vladimírově svatbě s byzantskou princeznou Annou. Něco tedy asi
Řekům bránilo v tom, že se nemohli oficielně honosit christianizací
Kyjevské Rusi. Z druhé strany je těžko pochopit nebývalé úspěchy
christianizace této převážně slovanské země výlučnou činností řeckého duchovenstva, které neznalo slovanskou řeč. Bylo by nelogické
předpokládat zde stovky překladatelů, kteří by byli prostředníky mezi
řeckým duchovenstvem a slovanskými obyvateli. Bohoslužby v nových kostelích, kázání, katechizace a výuka ve školách i jinde: to vše
vyžadovalo duchovenstva, které by hovořilo slovanským jazykem. Tyto důvody také byly příčinou toho, že se v roce 1913 objevila domněnka, podle níž první duchovní a biskupové sem nepřišli z Byzance,
nýbrž z Bulharska, a to z makedonské Ochridy, kde existoval od
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Byzance nezávislý slovanský patriarchát. Značný počet ukrajinských
historiků se k této domněnce připojil, neboť - jak se zdá - má své
logické opodstatnění. S Bulharskem měl kyjevský stát intenzivní styky
různého charakteru. Kníže Svjatoslav pobýval např. se svým vojskem
čtyři roky v Bulharsku. Z politického hlediska bylo Bulharsko méně
nebezpečné pro kyjevský stát než Byzanc, v níž církevní závislost na
řeckém patriarchovi v sobě obsahovala i politickou závislost na byzantském císaři. Dů ležitým argumentem zde byla i jazyková blízkost:
bulharští kněží se mohli daleko lépe dorozumět s místním obyvatelstvem než řečtí kněží. Zde je třeba se zmínit i o další domněnce: totiž
o římsko-katolickém (západním) původu křesťanství na Ukrajině. U
této hypotézy značnou roli hraje tzv. sága (skandinávská pověst,
píseň) o Olafu Trygvisonovi, který prý sehrál důležitou úlohu při Vladimírově konverzi ke křesťanství. Tato sága však nemůže být zcela
objektivním historickým pramenem, jelikož obsahuje řadu legendárních výmyslů. Proto je odmítána i řadou západních historiků.
Přijetí křesťanství z Byzánce či z Bulharska nepřetrhalo však svazky Kyjevské Rusi s křesťanským Západem, které navázala kdysi již
svatá Olga. Nikonovský letopis se zmiňuje o vzájemné výměně poslů
Vladimírova a papežského dvora. Např. v roce 988 - v době Vladimírova obležení Korsuně - vyslanci papeže Jana XV. mu přinesli hlavu
papeže svatého Klimenta. V roce 991 sem přišli opět vyslanci téhož
papeže. Roku 994 popisuje letopis návrat Vladimírových poslů od papeže z Říma. V roce 1000 přišli do Kyjeva poslové od papeže Silvestra II.
Společně s nimi přišli i vyslanci vládců českého a uherského. V roce
1001 byli vysláni Vladimírovi poslové znovu k papeži. Poslední známý případ jeho kontaktů s papežem byl průjezd německého biskupa
Bruna z Querfurtu Kyjevem na cestě k Pečeněgům. Tento biskup
(později prohlášený za svatého) byl přímým příbuzným německého
císaře Jindřicha II. Vladimír ho vlídně přijal a doprovodil až k hranicím své země.
Všechna tato fakta svědčí o přátelských stycích Vladimíra s Římem. K tomu je třeba dodat, že na Ukrajině - stejně jako na Velké
Moravě - byl svatý Kliment, druhý římský papež a mučedník, jehož
ostatky přinesli svatí bratři Cyril a Metoděj do Říma, odedávna velmi
uctíván. Je možno říci, že za Vladimírova panování se na Ukrajině
prakticky vytvořila autokefalní, samostatná církev, která nezávisela
ani na byzantském, ani na ochridském patriarchovi a která měla styky
s různými zeměmi, zvláště s českým slovanským klášterem na Sázavě
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aj. Tak můžeme například číst v knize ruského historika Borise Grekova Kyjevská Rus následující řádky: »Kyjevské křesťanství přijaté od
Řeků* a současně neodloučené od Západu se nestalo koneckonců ani
byzantským, ani římským, nýbrž ukrajinským.« Letopisy nám nezachovaly nijakých zpráv o organizaci církve za Vladimírovy vlády ani
jména prvních biskupů. Není nám znám ani seznam prvních metropolitů v Kyjevě, ani nevíme, zda vůbec existovali. Jedny prameny
jmenují prvního kyjevského metropolitu Michalem, jiné zase Lvem
nebo Janem. Vladimírovi se připisuje rovněž Ustav čili zákoník, který
vymezuje pravomoci církevních soudů a osoby, které jim podléhají.
Přesto, že se tento spis zachoval až v opisu ze 13. století, považují jej
historikové alespoň zčásti za autentický.
Vladimír jako křesťanský panovník se zařadil mezi nejvýznačnější
vladaře křesťanské Evropy. Své děti provdal či oženil se syny či dcerami západních panovníků. Jeho nejstarší syn Svatopluk (Svjatopolk) se
oženil s dcerou polského knížete Boleslava Chrabrého, syn Jaroslav s
dcerou švédského krále Olafa Ingigerdou či Irenou, jeho dcera Přemyslava se vdala za uherského krále Ladislava Lysého, druhá dcera za
českého knížete Boleslava Ryšavého, třetí dcera Marija-Dobroniha za
polského krále Kazimíra Obnovitele. Sňatkem s byzantskou princeznou Annou se stal Vladimír přímým příbuzným jak byzantských, tak i
římsko-německých císařů: sestra jeho manželky Anny - Teofano byla manželkou císaře Oty II. a matkou císaře Oty III., za jehož nedospělosti byla regentkou římsko-německého císařství.
Mince a erb
Vladimír jako první z ukrajinských knížat počal razit mince. Peněžní jednotkou byla hřivna, odlitek stříbra určité formy a váhy. Typy
mincí si Vladimír vypůjčil z Byzance, byly dva: stříbrná a zlatá. Na
jedné straně mince byl obraz Krista, na druhé postava knížete na trůnu se všemi knížecími odznaky. Na některých mincích byl místo Kristovy podoby znak trojzubu, který je dodnes odznakem (erbem)
Ukrajinců. Jeho původ není dostatečně osvětlen: někteří odborníci
považují trojzub za rodinný znak Vladimíra a jeho rodu, jiní za pozdější invenci.
Význam Vladimíra Velikého
V průběhu 35 let svého panování sjednotil Vladimír nejenom
všechny ukrajinské (slovanské), ale i neslovanské kmeny východní

Evropy a také část kmenů finských a litevských. Vojenskou silou, diplomatickými a obchodními smlouvami a účelnou sňatkovou politikou se tak stal první ukrajinský stát jednou z předních zemí Evropy.
Velikosti a významu tohoto státu odpovídala i velikost a význam jejího centra Kyjeva, který se stal soupeřem slavného Cařihradu, o čemž
svědčí např. popis německého žoldnéře, který přišel do Kyjeva v době
bratrovražedných bojů a byl překvapen bohatstvím tohoto města, jeho osmi velkými trhovišti, 400 kostely a množstvím cizinců, přítomných na nejrůznějších slavnostech a shromážděních. Byli to mj. Dánové, Skandinávci (Švédové), Frankové, Řekové, Arméni aj. Také se
divil nesmírnému množství místních obyvatel nejrůznějších ras a národností.
Křesťanství vneslo do života kyjevského státu vyšší morálku, vyšší
ideály a vyšší kulturu, jejichž hlavními centry se staly především chrámy. K jejich postavení bylo zapotřebí celé řady odborníků: architektů, stavitelů a umělců. Na umělecké výzdobě těchto chrámů pracovalo velké množství malířů, mozaikářů, štukatérů a řezbářů. Po dokončení stavby chrámu bylo zde zapotřebí kromě kléru (kněží, diákonů a dalších kleriků) mnoho vzdělaných - gramotných - laiků: lektorů, zpěváků atd. Při kostelích zakládal Vladimír školy pro vzdělávání
dětí bojarů a duchovenstva, a to nejen v Kyjevě, nýbrž i v řadě dalších
měst (Ovruč, Vasilev aj.).
Je možno říci, že žádná z velkých postav Kyjevské Rusi nebyla tak
vysoko vážena a ctěna již za svého života a nebyla tak populární i u
dalších pokolení této země jako kníže Vladimír. Svědčí o tom celé cykly pověstí a písní - tzv. bylin - které zachovaly na dlouhé časy Vladimírovu památku a oslavily jeho velikost. Nazývají ho často »jasným
slunéčkem« pro jeho lidskost, moudrost a přístupnost. Vynikající kazatel té doby, první ukrajinský metropolita v Kyjevě Ilarion 30-35 let
po Vladimírově smrti ve svém známém kázání o zákonu a milosti
(Skazanije o zákonu a blagodati) takto charakterizuje jej i jeho zemí:
»Nikoli chudou a nevědomou zemí on vládl, nýbrž zemí ruskou, o jaké se vypráví ve všech končinách světa,« jíž byl Vladimír »jediným samovládcem i otcem.« Církev jej brzy prohlásila za svatého a »rovného
apoštolům«.
S Vladimírem a jeho křtem Kyjevské Rusi, Ukrajiny se počalo v této zemi nové období ve všech odvětvích života: v politice, náboženství, kultuře. Významný ukrajinský historik Mychajlö Hruševskij
(1866-1934) o tom napsal: »Doba velikého, svatého knížete Vladimíra
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byla kulminačním bodem v historicky podmíněném přirozeném
procesu vytváření a dotvoření tohoto jedinečného státního celku,
Kyjevské Rusi.«
Význam tisíciletí
Tisíc let křesťanství ve východní Evropě, počínaje Kyjevskou Rusí
až k současnému SSSR, poznamenalo hluboce kulturu východní
Evropy. Ovlivnilo však velmi plodně i kulturní a společenský život
celého evropského kontinentu.
Jaké duchovní impulzy je z toho možno odvodit pro současný
svět? Mohli bychom to shrnout do několika bodů:
1) Církev v současném SSSR prodělala v posledních desetiletích
celou řadu bolestných - tragických, často až šokujících, ale i očistných katarzí a získala tím v křesťanském světě a jeho dějinném vývoji jedinečnou zkušenost a neocenitelný význam pro jeho další vývoj. Tento
význam se mnohonásobně zvětšuje ještě bohatou různorodostí jednotlivých církví a jejich tradic na tomto území: většina věřících křesťanů, žijících na tomto území a náležejících k různým východním
církvím a tradicím, se nachází v SSSR: s římskokatolickou církví sjednocení i nesjednocení (pravoslavní) Ukrajinci, Bělorusové a Rusové,
Gruzíni, Arméni, i menší skupiny východních pravoslavných křesťanů syrského ritu.
2) Na území dnešního SSSR se nachází také celá řada větších i
menších církví a církevních společenství prakticky všech křesťanských
vyznání a denominací: římskokatolická a lutersko-evangelická církev,
různé reformované církve jako např. baptisté a téměř všechny sekty,
které jsou známy na Západě.
3) Rovněž všechna velká světová náboženství jsou zde zastoupena: islam, buddhismus, konfucianismus i různá náboženství etnická
jako šamanismus, animismus aj., zvláště na Sibiři.
4) Proti všem těmto náboženstvím a církvím bojuje zvláště od Říjnové socialistické revoluce v roce 1917 s nebývalou intenzitou, s fanatickou zaníceností, brutalitou i rafinovaností sovětský komunistický
stát a jeho partajní a policejní aparát, který svou marx-leninskou ateistickou ideologii nejen nezastírá, nýbrž ji i otevřeně propaguje a všemi dovolenými i nedovolenými prostředky prosazuje: od všech druhů
komunikačních prostředků (tisk, rádio, televize atd.) přes povinná
partajní a ideologická školení ve všech oblastech veřejného a pracovního života až po osobní zastrašování, policejní teroristické
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zásahy, dlouholetá vězení i fyzickou likvidaci. Proto vytvořil tento
stát - byť i nechtě - nejlepší předpoklady nejen k plodnému ekumenickému dialogu, k osobní i kolektivní spolupráci různých vyznání,
církví a náboženských skupin, ale i k duchovnímu vyrovnání s moderním sekularizovaným myšlením liberálního, materiálním blahobytem a konzumismem ohroženého Západu, jehož myšlenky jsou známy i zde. K tomu přistupuje tisíc let bolestné zkušenosti nejen
vnitřního, ale i vnějšího nátlaku, církevních bojů a schizmat i světonázorových diskusí, vyúsťujících mnohdy i v krvavé války a revoluce.
Oslavy tisíciletí
Všemi těmito tématy se v roce 1988 zabývala celá řada národních i
mezinárodních konferencí a sympozií i liturgických oslav k tomuto
tisíciletému jubileu, z nichž zde uvádíme alespoň některé:
7.-8. února: Prudentopolis v Brazílii; 11.-17. dubna: Paříž; 28. dubna - 1. května a 22.-24. července: Mnichov; 18.-25. května: Ravenna
(Itálie); 5.-6. června: Strasburg (Francie); 11. června: Frankfurt/M.;
18.-19. června: New Westminster (Britská Kolumbie); 3.-4. července:
Edmonton (Kanada); 7.-12. července: hlavní oslavy v Římě; 10.-11.
září: Čenstochowa (Polsko); 7.-9. října: Washington (USA); 22.-23.
října: Buenos Aires (Argentina); 29.-30. října: Union da Victoria
(Brazílie); 23.-27. listopadu: Toronto (Kanada) aj.
Iniciátory a hlavními organizátory shora jmenovaných konferencí
a oslav byli zejména katoličtí a pravoslavní Ukrajinci, kteří se spolu s
Bělorusy považují právem za přímé dědice křesťanských tradic
Kyjevské Rusi, zatímco oficielní ruská pravoslavná církev moskevského patriarchátu, která si neprávem přisvojila výlučný nárok na tyto
oslavy (hlavní se konaly počátkem června 1988 v Moskvě a Zagorsku),
o tom neví nebo nechce vědět. V souhlase s oficiální sovětskou politikou využívá naopak těchto oslav zejména v západních málo informovaných zemích k politicky a propagandisticky zabarvené propagaci
vlastních cílů, jak tomu ostatně bylo v dobách carského Ruska. Podstatu celé věci osvětluje např. apoštolský list ukrajinského katolického
vrchního arcibiskupa kardinála Lubačivského Pro memoria i další oficiální dokumenty k této události obou ukrajinských církví (pravoslavné i katolické). Oficiální vysvětlení a stanovisko katolické církve k
tomuto jubileu podává v březnu 1988 vydaný apoštolský list papeže
Jana Pavla n . k tisícímu výročí křtu Kyjevské Rusi pod názvem Euntes
in mundum.
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Postavení věřících v SSSR
Co se týče vztahu oficiálních sovětských představitelů a politiků k
této problematice v rámci tzv. Gorbačovovy perestrojky, je dvojznačný: na jedné straně stranické orgány a jejich ideologické marxistické
publikace varují před ideologickým zneužitím těchto oslav a nabádají
k ostražitosti v duchu tzv. vědeckého marx-leninismu a jeho zásad
(např. ateistický časopis Nauka i religíja na to upozorňoval již v roce
1984 a požadoval zesílenou protináboženskou aktivitu proti všem
»protisovětským propagandistům«), na druhé straně - zřejmě z taktických
důvodů a kvůli zachování své prestiže vůči západním zemím - povolily znovuotevření několika kostelů a známého starobylého Danilovského kláštera z 13. století v centru Moskvy, který dokonce nechaly
restaurovat na státní náklady, samozřejmě za masívní pracovní pomoci
mnoha křesťanů zdarma. Rovněž dosud platný sovětský zákon o povinné registraci pokřtěných, jenž řadě zájemců bránil nechat se
pokřtít, byl zrušen, a otevřel tím možnost pokřtěným i svatby v kostele. Jako pozitivní fakt lze také považovat propuštění několika »disidentů« z vězení - kněží i laiků - jako např. pravoslavného kněze Gieba Jakunina nebo dlouholetého vězně sovětských lágrů, laického
mluvčího zakázané ukrajinské katolické církve Josefa Terelju.
Propuštěný Jakunin napsal spolu s dalšími pravoslavnými kněžími
list Michailu Gorbačovovi, v němž žádá větší náboženskou svobodu v
SSSR. K tomuto požadavku se neočekávaně připojil i jeden z nejvyšších hierarchů moskevského patriarchátu, leningradský a novgorodský metropolita Alexij, a to na oficielním fóru konference křesťanských církví v Ženevě. To je první případ toho druhu u ruské
pravoslavné církve v SSSR, která doposud mlčela ke všemu tlaku i
pronásledování ze strany sovětského státu, dokonce i sama proti
vnitřním disidentům a kritikům ostře vystupovala. Stejně překvapující a dosud nemyslitelná je otevřená diskuse otázky, která dosud
platila za absolutní tabu: totiž o znovupřipuštění či uznání více než 40
let v podzemí působící s Římem spojené katolické církve na Ukrajině,
která byla v roce 1946 na Stalinův příkaz se souhlasem ruské pravoslavné církve likvidována a k této násilně připojena. Tento násilný zásah byl doposud bolavým místem v ekumenických vztazích mezi katolickou a pravoslavnou církví moskevského patriarchátu, který v
tomto bodě aktivně spolupracoval se sovětským státním aparátem, jemuž i pomáhal potlačovat každý i sebemenší projev této s Římem
spojené ukrajinské katolické církve. V srpnu roku 1987 - po prvé vů130

bee - poslali dva v podzemí žijící katoličtí biskupové této církve, 23 kněží a
174 laiků otevřený dopis Michailu Gorbačovovi i papeži Janu Pavlu II., ve
kterém žádají povolení této církve. Že tento dopis neměl ze strany státních
a policejních orgánů pro signatáře dopisu obvyklé negativní a soudní
následky, lze rovněž připsat určité liberalizaci Gorbačovova vedení.
Na druhé straně je však možno slyšet i ostré hlasy proti těmto
»ústupkům«. Přijetí křesťanství v Kyjevské Rusi prý bylo výrazem
ideologických a sociálních rozporů feudalismu a slavení jeho milénia
má jen církevně-historický charakter. Je třeba stále bojovat proti náboženství jako přežitku minulosti a brzdě všeho pokrokového. Členové strany byli vyzváni, aby s ještě větší aktivitou bojovali proti náboženským pověrám. Přitom se objevily v tisku lamentace nad tím, že
např. současní ruští básníci a spisovatelé v tomto směru zklamali a
nezdůrazňují dostatečně reakční úlohu náboženství. V prvé řadě je
zde míněn Jevgenij Jevtušenko, který nedávno vyzval sovětské státní
nakladatelství, aby vydalo bibli. Orgán stranické mládeže Komsomolskaja pravda o něm napsala, že zapomněl, jaké nebezpečí představovala církev v revolučním roce 1917 a po něm pro diktaturu proletariátu. V jejích článcích se poukazuje na to, že v souvislosti s oslavami
milénia křesťanství u východních Slovanů je třeba zvětšit efektivnost
ateistické výchovy, zesílit protináboženskou propagandu a připravit
pro tento úkol vysoce kvalifikované propagátory »vědeckého« ateismu, kteří by zastavili tuto nově oživenou vlnu náboženského zájmu.
Hierarchie ruské pravoslavné církve se této sovětské taktice střídavé
»tolerance« a perzekuce v podstatě podřídila. Přes tyto rozpory byl
uveřejněn podrobný program oficiálních oslav tohoto milénia, které
se konaly od 6. do 8. června 1988 v Zagorsku u Moskvy, kde se
současně konal i místní koncil ruské pravoslavné církve, který byl
prvním koncilem či synodou toho druhu, který neměl za jediný cíl
zvolit nového patriarchu. Dosud byly podobné synody svolávány - po
asi 150-leté přestávce tzv. »synodálního systému« Petra Velikého - v
letech 1917, 1943 a 1971 kvůli volbě nového patriarchy. Kromě této
hlavní oslavy se uskutečnily další liturgické oslavy 10.-13. června v
Moskvě a od 14. června do 10. července v Kyjevě, Leningradě, Novgorodě, Vladimíru, Minsku, ve Lvově a v dalších městech. Kromě toho
se také konaly zvláštní slavnosti určené pro zahraniční hosty a delegace v Moskvě od 10. do 12. června, kdy byl slavnostní bohoslužbou
znovuotevřen starobylý Danilovský klášter v Moskvě, nové správní
sídlo moskevského patriarchátu.
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Jinak protináboženská propaganda v SSSR pokračuje a protináboženské sovětské zákony jsou stále v platnosti. Ve vydávání samizdatové literatury je v poslední době pozoruhodný fakt, že kromě článků, které se staví za náboženskou svobodu, se objevily v samizdatu i
články, které mají vyhraněný nacionalistický, protisocialistický nebo i
protináboženský charakter. Z toho je vidět, že státní sovětský režim
chce této nové situace využít i ve svůj prospěch.
Přesto, že některé liberálnější státní a stranické kruhy SSSR se
začínají dívat na náboženství a církev jako na určitý humanizující činitel, je třeba vědět, že není možné je zredukovat jenom na tento úzký
význam. Náboženství je specifický lidský jev, týkající se podstaty člověka, jeho svědomí a celého vnitřního života. Bohužel současná ruská
pravoslavná hierarchie není schopna anebo nemá odvahu využít nově
vzniklé situace k vymáhání větší náboženské svobody. Nestačí, aby
stát uvolnil větší prostor pro sociální, hospodářské, literární a umělecké diskuse. Církev - stejně jako každá společnost - potřebuje svobodu, aby mohla evangelizovat, vychovávat, vyvíjet charitativní a misijní činnost. Je tedy především třeba, aby byly vydány nové zákony,
které by legálně zaručily úplnou svobodu církve v jejím poslání. Ale
právě tomu se sovětský režim brání zuby nehty. Zatím se zdá, že
sovětské vedení chce využít glasnosti jen ve prospěch komunismu.
Ruský pravoslavný kněz, který se teprve nedávno dostal na svobodný
Západ, upozornil na to, že sovětská tajná policie KGB množí v Moskvě své úřady. Co dnes Gorbačov dovoluje, může zítra komunistická
strana zrušit. Přes toto všechno netřeba ztrácet naději. Je třeba doufat
už proto, že si sověti uvědomili, že za 70 let komunismu lidský
aspekt, morálka a duchovní hodnoty byly zanedbány a že se to obrátilo proti samotnému socialismu. A také to, že hlavní nositelku těchto
hodnot - církev - není možno zničit.
Doposud - jak to jednou řekl Solženicyn - byl člověk v socialistickém systému nucen jenom klečet. Doufejme, že přijde čas, kdy
bude moci důstojně stát na vlastních nohách, a pokud se mu zachce
kleknout, pak jen svobodně, a to před Bohem.
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FUNDAMENTÁLNÍ TEOLOGIE V EXISTENCIÁLNÍM
HORIZONTU MYŠLENÍ
CARLO SKALICKÝ, Teologiafondamentale, I s l i t u l o s u p e r i o r e di teologin a d i s l a n z a , Ponlificiii
U n i v e r s i t a L a t e r a n e n s e , R o m a 1987, 443 stran

Nové vydání Fundamentální teologie prof. Skalického je oproti 1,
vydání z roku 1980 rozšířeno o syntetické pojednání o vývoji a výsledcích všeobecné náboženské vědy, jež se obvykle přednáší jako samostatná disciplina, zde však organicky tvoří 1. část klasické »demonstratio religiosa«: ta jedná nejprve o původu ideje Boha, dříve než přijde na pořad otázka pravdivosti víry v Boha; dále autor rozšířil část zabývající se možností důkazů Boží existence (přirozená teologie) a část
věnovanou zmrtvýchvstání Páně: zřejmě tedy se ponořil do studia rozhodujících problémů své vědy. Poněvadž »fundamentálka« má vztah k
nejrůznějším oborům empirického i teologického vědění, musel zpracovat velké množství zdánlivě různorodých poznatků: od jazykovědy a
kritiky textu až po současné dějiny, od etnologie až po psychologii a sociologii, od mytologie k myšlenkovým systémům, od hermeneutiky a
exegese až k moderním ideologiím. Učinil to způsobem koncisním a výstižným, se samostatným zaujetím stanoviska a tvořivým domyšlením.
Solidní filosofický základ, spekulativní síla i schopnost vcítění a osobní
existenciální zájem mu zřejmě napomáhaly k syntetickému zvládnutí
výsledků bádání specialistů v jejich oborech. Pozoruhodné jsou formální přednosti, které z tohoto vědeckého díla činí ideální učebnici: logické členění podle dekadické soustavy, jasný výklad zdůrazňující věci
podstatné, podtitulky a markantní citáty, vrývající se do paměti. Při četbě je nám jasné, že máme před sebou dílo pokročilé krystalizace původních myšlenek autora, který, jak známo, vždy reagoval na problémy
současnosti stejně citlivě jako otevřeně. Zde jde o problémy možnosti
myšlenkového uzásadnění pravd víry, jež byly dlouho latentní, až jim
byl dán plný průchod Druhým vatikánským koncilem.
Z klasické tematiky a z členění fundamentální teologie na demonstratio religiosa, demonstratio

Christiana a demonstratio

ecclesiatica

se vzhledem k výsledkům empirického bádání, k nově formulovanému
vztahu mezi církví a světem a s tím souvisejícím širším horizontem
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teologie, i se zřetelem k pokusům o nové uzásadněnř »první filosofie«,
tj. metafysiky jako vědy zaručující univerzální a nepodmíněnou platnost svých poznatků a tím schopné reflektovat otázky víry, se pro fundamentální teologii odvozují tyto problémy, kladené na různých rovinách reflexe a přece jen spolu související: 1) Co je vůbec náboženství?
2) Jaký je vztah mezi základním náboženským fenomenem, tj. vírou, a
rozumem? 3) Jaký je vztah mezi náboženstvím a křesťanskou vírou?
4) Co je nebo má být fundamentální teologie?
1. Co je náboženství?
Mezi lidskými projevy závislosti na vyšší moci jsou tak velké a zásadní rozdíly, že se zdá nemožné je všechny převést na jednoho jmenovatele. »Dosud se nepodařilo nikomu podat definici, která by nebyla
neurčitá a přesto by byla dostatečně všeobecná, aby zahrnovala všechna
náboženství a vymezila, co je náboženství ve své podstatě« (str. 18, cit.
Georg Simmel).
Jediné, v čem se shodují a zároveň rozlišují všechna náboženství, je
zážitek »posvátného« [sacrum). Ale toto »posvátné« nelze definovat jinak než v opozici k »profánnímu«. Všechno může být posvátné i profánní podle toho, jak se k tomu chováme. Mezi profánním a posvátným
není jiný rozdíl nežli »zlom úrovně« (rottura di livello, str. 18n). Jako
metafysický pojem bytí nečiní zbytečnými konkrétní poznatky jednotlivých věd, tak pojem posvátného vyžaduje náplň, již dává srovnávací
věda náboženská. Přitom je možno postupovat dvojím způsobem: buď
definici danou znalostí jednoho náboženství postupně rozšiřovat charakteristickými znaky jiných náboženství nebo naopak vyjít ze zcela
všeobecného kriteria, jako je pojem »posvátného«, a to »naplňovat
přesnými obsahy« (str. 20). Je to metoda hermeneutického kruhu, která
ve spojení s metafysickým principem analogie jsoucna a zprostředkováním teorie a praxe je badatelská metoda a zároveň strukturální princip této knihy.
Etnologické bádání o původu náboženství bylo z počátku ovlivněno
apriorně přijatou vývojovou teorií. Podle Edward B. Tylora se náboženství vyvinulo z animismu, jenž se promítal v pojetích fetišismu,
manismu, totemismu a polydemonismu, jenž přešel v polyteismus a dále
v henoteismus a nakonec v etický monoteismus. Empirické bádání však
brzy ukázalo neudržitelnost této konstrukce. Skotský badatel Andrew
Lang se jako první odvážil postavit tézi o etickém monoteismu jako původním náboženství. Toto tvrzení doložil německý misionář, verbista
P. Wilhelm Schmidt, zakladatel tzv. vídeňské školy, bohatým materiálem (str. 25-27).
Fakt čistého pojetí osobního Boha, Pána, dokonce i Stvořitele, je
prokázán u mnoha kmenů primitivního kulturního stupně. Jaký je však
134

původ této ideje? Podle W. Schmidta je tato idea personifikací příčiny
světa. Raffael Pettazzoni v ní viděl nejprve zosobnění nebes, později
vzal více v úvahu existenciální situaci člověka a chápal nejvyšší bytost
jako zosobněné útočiště v existenciální nouzi (str. 27-29). Skalický se
snaží tyto dvě protichůdné téže syntetizovat na vyšší úrovni, tj. podle
filosofických principů: Pojetí osoby nepřichází dodatečně k vidění světa
a zkušenosti života, nýbrž ukládá se apriorně jako princip našeho myšlení, uvědomovaný předreflexivní intuicí v individuálním prožívání a v
setkání s jinými individuy. Nejvyšší bytost by tedy nebyla zosobnění
první příčiny ani zosobnění nebes, nýbrž naopak obloha by byla »znebeštění« a svět by byl »zpříčinnění« nejvyšší osoby, »toho, jenž sídlí tam
nahoře«; tak se totiž vyjadřují primitivové podle pozorování J. Goetze,
jehož se Skalický dovolává (str. 90-96). Tato myšlenka je při nejmenším
plauzibilní, nakolik se shoduje s postupem a cílem duchovního života,
jenž je »nalézat Boha ve všech věcech« (svatý Ignác z Loyoly). Poslední,
čeho dosahujeme, bývá to první, co nám bylo na počátku dáno.
Tyto závěry se podivuhodně shodují s bádáním srovnávací etymologie, jež jako »největší objev 19. století na poli starověké historie«
(Max Müller) nalezla identitu mezi sanskrtským »Dyaus-pitar«, řeckým
»Zeus-pater«, latinským »Jupiter«, staronorským »Tyr«. To poukazuje
na jediné původní božstvo, vzývané pod jménem »Nebe-otec« (str. 21).
Pravděpodobnost těchto závěrů naznačuje i psychologie. Co napsal
o původu náboženství Sigmund Freud, je ovšem zase jen apriorní
konstrukce, násilně aplikovaná na dějiny. Jeho žáci však »odpojili kosmickou loď psychoanalýzy od její nosné filosofické rakety« (str. 42) a
došli k pozoruhodným výsledkům. Carl Gustav Jung objevil archetypy
jako principy symbolů, z nichž nejvyšší je idea Boha, »symbol par excellence«. (str. 47). Symboly jsou smysluplné a mají význam terapeutický,
poněvadž integrují osobnost kolem jejího podvědomého základu. »Jen
to, co má smysl, vykupuje,« opakovával prý často Jung (str. 42). Zda Bůh
vskutku existuje, nezávisle na tomto subjektivním momentu v prožívání
člověka, je ovšem jiná otázka, kterou Jung zpočátku nechtěl a nemohl v
rámci empirické psychologie zodpovědět, ba považoval ji za méně významnou (str. 51); koncem života se však, jak se zdá, dopracoval k víře v
osobního Boha. V jeho ideách pokračují tvořivě kriticky Erich Fromm a
Viktor Frankl. Tento vysvětluje psychiku člověka z »duchovního podvědomí«, jež je sjednoceno s »nevědomým Bohem« a určováno rozhodnutím v zodpovědnosti. Imanence Boha je zároveň jeho transcendencí
(str. 49-52).
Funkci náboženství jako smysluplného faktoru života objevila i sociologie. Pomineme E. Durkheima, podle něhož bohem je společnost,
jež »se vznáší nad individuy jako Duch Boží nad pravěkými vodami«
(str. 54). Můžeme přejít i. Maxe Webera, podle něhož náboženství má
prorocký charakter a určuje skrze význačné osobnosti typ společenství
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ve všech jeho projevech (str. 56n). K pozoruhodným výsledkům však
dochází Peter L. Berger svým pojetím dialektického vztahu mezi individuem a společnosti'. Náboženství je podle něho »projekce lidského řádu
v totalitu bytí«, »nejodvážnější pokus pojímat celý vesmír jako lidsky
významný« a tím zároveň »nejmocnější prostředek legitimace společenského řádu« (str. 62).
Psychologie a sociologie se ve svých výsledcích nápadně shodují s fenomenologií náboženství, i když jejich metody jsou různé: fenomenologie se nesnaží náboženské jevy »vysvětlovat« z jejich podmínek, nýbrž
chce proniknout k jejich podstatě bezprostředním »pochopením« na
základě osobního prožitku. Oba dva přístupy - vysvětlování a chápání
- se ovšem nevylučují navzájem, nýbrž předpokládají a doplňují, i když
jednotliví badatelé postupují jednostranně (str. 70-72). Rudolf Otto objevil, že náboženství nelze redukovat na ne-náboženské funkce, nýbrž
že »náboženství začíná samo sebou« (str. 74). Jeho podstatou je prožitek »posvátného«. Mircea Eliade zdůrazňuje - proti P. Schmidtovi úlohu mýtu v náboženství jako takovém. Mýtus je »historie pravdivá,
poněvadž exemplární, archetypická« (str. 79). Vyprávěním mýtu se
archaický člověk vžívá do archetypického děje a tím, že »napodobuje a
opakuje gesta druhého, tj. nadpřirozených bytostí«, poznává sám sebe a
nalézá spásu svou »proměnou v archetyp«. Mimoto se periodickým opakováním archetypického vyprávění obnovuje svět, »zastavuje čas« a
»překonávají dějiny« (tamtéž).
Tuto jistotu, jež odpovídá psychickému sklonu k návratu do lůna
matky - do lůna archaické společnosti - zcela prolamuje Abrahamova
víra v Boha, jenž působí v dějinách. Dějiny tak dostávají smysl samy v
sobě, ne pouze proměnou v opakování archaického děje. To je onen velký »hebrejský objev« - Boží zjevení v dějinách - radikalizovaný křesťanskou vírou, že člověk ve svobodě Božího dítěte může tvořivě působit přímo na »ontologický statut světa« (str. 81). Záchrana před »dravostí času« a »hrůzou historie« (str. 82) v tomto zcela otevřeném horizontu dějin je v Bohu exodu, jenž vyvedl svůj lid do pouště a šel před
ním v jeho putování. Ostatně jsou - podle Eliade - všechna posvátná
zjevení - ať kosmická či dějinná - jen »předobrazy zázraku vtělení«,
»ztroskotané pokusy o zjevení tajemství jednoty člověka s Bohem« (str.
83). Z uvedeného je patrné, že archaická náboženství a náboženství Bible nemají jeden jednoznačný společný základ. K spekulativnímu zvládnutí jejich vzájemného vztahu musíme vzít útočiště k metafysickému
principu analogie.
Skalický syntetizuje tyto prvky a vyjadřuje všeobecnou strukturu náboženského fenomenu podle známého schématu: osa vertikální a horizontální. Zjišťuje dialektickou souvislost těchto dvou směrů, hlubokou
dvojznačnost náboženského postoje a význam symbolů a symbolických
úkonů v jeho realizaci (str. 84n).
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Zdržel jsem se více u této »1. didaktické jednotky«, poněvadž v ní
zaznívají motivy, které se v další části tohoto dramatického díla budou
jen opakovat, prohlubovat a rozvíjet ve všech svých důsledcích. Které
jsou to motivy? A co nám na nich zůstává ještě nejasné?
1. Je to primát víry před poznáním. Víra je existenciální postoj, poznání je pouze reflexe rozumu, jež nikdy nemůže dostihnout životní akt
v jeho původnosti a vyjádřit jej v bohatství jeho obsahu. Ihned jsme
konfrontováni s velice obtížnou otázkou o původu náboženské viry.
Skalický je toho názoru, že víra se rodí v »srdci jako sídle existenciálních rozhodnutí« (str. 94) a že je výrazem »potřeby smyslu«, již si
uvědomujeme v »existenciální úzkosti« vznikající v obtížích života
(str. 90n). První námitka, jež nás bezděčně napadá, je tato: Nestačilo by
- jako záruka smyslu, zvláště pro archaického člověka - ponoření do
vnitrosvětské skutečnosti, jež reprezentuje celek, tedy např. sounáležitost s kmenovým společenstvím a život ve shodě s přírodou? Není tato
sounáležitost a shoda dostatečně sankcionována všeobecně náboženskými obřady bez specifického vztahu k víře v osobního transcendentního Boha? Když už autor rozlišuje mezi potřebami náboženskými
a potřebou Boha, nebylo by tedy možno potřebu smyslu zařadit mezi
ony potřeby pouze náboženské? Je-li ovšem pravda, že potřeba smyslu
univerzálního se uvědomuje v obtížích, jež odhalují každou vnitrosvětskou skutečnost, i náboženství, jako relativní, a že charakterizuje člověka vůbec, člověka jako homo sapiens (str. 91), tedy zůstává ještě jedna
nejasnost: Odkud pochází, že ona nejvyšší bytost má etický charakter,
že ona víra je právě etický monoteismus? Nestačila by k jejímu uspokojení nějaká morálka pouze kmenová, společenská, biologicky účelná? Je k
splnění potřeby smyslu nutná etická dimenze, svou podstatou radikálně odlišná od dimenze ontické, poněvadž se nezakládá v žádné potřebě, nakolik
vyžaduje vyjití ze sebe a oddání nepodmíněnému transcendentnímu řádu?
A není teprve v této etické dimenzi plně konstituován vztah k oné nejvyšší
bytosti jako vztah osoby k osobě? Tím se dostáváme k otázce personifikace
jako apriorního duchovního zaměření, v němž člověk chápe svůj vnější a
vnitřní svět jako výraz (dílo, stvoření) nejvyšší osoby.
2. Jak máme chápat apriorní duchovní sklon k personifikaci, není-li
to ani prázdný pojem (kategorie), ani regulativní idea ve smyslu Kantově? Je to snad apriorní horizont poznání? I ten ještě by byl příliš úzký,
poněvadž vztah k osobě se zřejmě neomezuje na pouhé poznání. Chápeme-li pak personifikaci jako akt poznání a chtění, pak tyto dvě aktivity
nelze sjednotit v témže jediném horizontu, poněvadž jejich vztah ke
skutečnosti je právě opačný (poznání: interiorizace skutečnosti; chtění:
realizace skutečnosti). Znamená tedy personifikace celkový postoj
osobnosti ke skutečnosti? Ten není předem dán, nýbrž je zaujímán svobodným rozhodnutím. Jako takový předchází možnost reflexe (je »předreflexivní«, jak vyzvědá Skalický) a má etickou dimenzi (o níz se autor
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nezmiňuje). Namítnete-li, že dítě přece personifikuje živé i neživé bytostí svého svéta i bez zaujetí etického postoje vůči nim, pak je odpověď
snadná: Dokud dítě nedospělo k pochopení etické dimenze své existence a absolutní závaznosti mravních zásad, jež přichází v souvislosti s
prvním mravním rozhodnutím, tzv. optio fundamentalis, nemůže se
ani jeho osoba plně uplatňovat, ani nepostřehuje to podstatné, co činí jiné osoby svéprávnými subjekty, totiž jejich etický charakter, a tím méně
je schopno pojmout ideu Boha jako osoby, na níž jsme zcela závislí a jíž
jsme za své činy odpovědní. Zcela ve shodě s tímto poznatkem klade
Viktor Frankl podstatu člověka do jeho svobodného rozhodnutí;
domnívá se však, že toto rozhodnutí se děje v nevědomé sféře a mluví
v tomto smyslu o »duchovním nevědomu« a o »nevědomém Bohu«
(str. 51). Ale není snad nevědomé a přesto svobodné rozhodnutí kontradilcce ne sice logická, ale praktická? Není-li svobodné rozhodnutí v podvědomí nebo nevědomí ani myslitelné, ani možné a je-li osobnost člověka plně konstituována svobodným rozhodnutím vůči etické dimenzi
skutečnosti (jde o přijetí nebo odmítnutí mravního zákona v jeho celku
a v jeho původci, třebas z podnětu nějaké záležitosti zdánlivě nepatrné),
pak toto zásadní rozhodnutí v optio fundamentalis muselo nastat v
plném světle vědomí, ne sice objektivního, ale spíše nějaké transcendentální zkušenosti. Tato zkušenost je zjevením vztahu mezi člověkem a
Bohem a prvním setkáním s ním. Do tohoto probuzení mravní osobnosti ve svobodném rozhodnutí bychom tedy mohli klást původ víry v životě jednotlivce. Ve světle tohoto vědění přesahujícího možnost reflexe
jsme schopni chápat a přijímat pravdy víry, když je poznáváme výslovně, ale vždy neadekvátně. Něco odpovídajícího tomuto »setkání s Bohem« v životě jednotlivce bychom mohli předpokládat v začátku a v
dějinách lidských společenství.
Tedy formuluji toto mínění: Potřeba záruky smyslu celku skutečnosti je příležitostí nebo i podmínkou uvědomení víry v Boha, nikoliv
vlastní příčinou jejího vzniku. Víra v Boha nepochází z žádné potřeby,
nýbrž z nutnosti rozhodnout se svobodně vůči Bohu, jenž se »zjeyuje«
člověku na úsvitě jeho duchovního a mravního života hlasem svědomí a
v opakovaných osobních setkáních během života.
Abych předešel možnému nedorozumění, chtěl bych připomenout,
že uvedeným názorem není náboženství redukováno na etiku, nýbrž
etika pochopena ve své jednotě s náboženstvím.
Ještě jedno maličké korollarium: V tom je velikost člověka, že on, ač
bytost veskrze potřebná, se ve svém základním vztahu k Bohu neřídí
podle potřeby, nýbrž jedná v nutnosti svobody.
2. Vztah mezi vírou a rozumem
Empirické a historické vědy se zabývají náboženským fenomenem jako
faktem. Otázku pravdy náboženské víry klade a pokouší se ji zodpovědět
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filosofie. Jestliže v minulosti tato otázka abstrahovala od momentu spásy a etického charakteru člověka, bylo ovšem snadné formulovat apodiktické důkazy Boží existence. Ty měly svou nepochybnou platnost jako ospravedlnění víry pro toho, kdo už věřil, nedovedly však zprostředkovat víru tomu, kdo její existenciální předpoklady nepřijímal. K aktu
víry je kromě poznání nutné i správné zaměření vůle, tj. otevřenost vůči
pravdě, jež znamená oddání smyslu pro nás nepochopitelnému, unikajícímu vždy dále v nekonečně otevřeném horizontu, oddání tomu,
jenž je vždy větší, nežli si představujeme. Proto si »důkazy Boží existence« dnes staví úkol zdánlivě mnohem skromnější, zároveň však i větší:
vyjasnit podmínku k uvědomení transcendentální zkušenosti víry, kterou jest odvaha k plnosti smyslu života (1).
Skalický stručně shrnuje pět cest svatého Tomáše k poznání Boží
existence a přidává tzv. ontologický a axiologický důkaz. Hodnotí tyto
důkazy, zvláště cesty svatého Tomáše, jako formálně bezvadné, klade
však v otázku - jako mnoho jiných autorů, ale svým originálním způsobem - jejich východisko, tj. svět. Je-li svět relativní, vyžaduje ovšem bytost absolutní ke své existenci. Poněvadž svět jako celek není předmětem zkušenosti, musíme vzít v úvahu různé »modely« světa. Některé z
nich představují svět jako v sebe uzavřený, soběstačný, absolutní celek.
Jak máme hodnotit tyto modely světa? »Co je svět« (str. 113)?
Svět jako celek, totalita, je apriorní a transcendentní částem i jejich
dodatečnému souhrnu, včetně člověka. Proč bychom jej tedy nemohli
chápat jako božstvo?
Jestliže člověk je angažován ve světě a spojen se světem tak, že je to
jeho svět, můžeme právem jako kriterium správnosti modelů světa vzít
člověka. »Míníme, že jediné rozhodující kriterium je člověk sám, nebo
lépe řečeno, jeho lidskost. Jen ona je oním měřítkem, podle něhož mohou být posuzována různá pojetí světa. Jinými slovy: to pojetí světa,
které ničí člověka, převrací jeho lidskost, není pravdivé« (str. 114).
Bylo by ovšem hrubým nepochopením této myšlenky přičítat autorovi relativismus ve smyslu Protagorova »panťdn metron anthwpos«. Z
druhé strany se však nemůžeme ubránit dojmu, že alespoň některé z
těch znaků, jež podle autora mají prokazovat pravdivost kreacionistického modelu světa, jsou pro nás přijatelné jako pozitivní pouze na
základě dějinného vývoje naší společnosti. Rádi souhlasíme, že kreacionistický model je jediný, v němž jsou zajištěny hodnoty racionální i
smyslové stránky člověka, základní dobrota světské skutečnosti a možnost zdravého optimismu, individualita a důstojnost jednotlivce a vůbec »světskost světa a lidskost člověka« (str. 138). Ilustruje-li se to
(1)

Tak bychom mohli interpretovat antropologický a ontologický důkaz podle W A L T E R A
KASPERA, jejž on sám označuje jako myšlení »shora«, tj. osvědčení ideje Boha na
zkušenosti víry, předpokádající optování pro absolutní smysl; W. KASPER, Der Goit
Jesu Christi (Pas Glaubensbekenntnis der Kirche 1), Mainz 1982, str. 136-139,143-150.
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však »rozvojem věd a techniky«, jsme si dnes už vědomi dvojznačnosti
tohoto fenomenu; a co by k tomu říkal člověk, který by přišel z jiného
kulturního prostředí?
Ale tyto první námitky, jež nás bezděčně napadají, zůstávají pouze
na povrchu tohoto problému. Jde však ještě o věci zásadnější, totiž o základní nevyslovené předpoklady autorovy argumentace, které se mi
nezdají samozřejmé, samy sebou evidentní: Základní nevyslovený a
nereflektovaný předpoklad těchto myšlenkových postupů je objektivace člověka a světa, zdůrazněná nadto ještě použitím abstraktních pojmů:
»světskost«, »lidskost«. Lidskost člověka však spočívá v jeho schopnosti
říkat »já«, jež je »vztah, jenž se klade ve vztah k sobě samému« (2).
Skutečnost vlastního já jako jednoty sebe-vědomí a sebe-určení, tedy
vzájemnosti teorie a praxe, nelze objektivizovat, poněvadž je předreflektivní. Není ovšem absolutní. Je především relativní k svému světu.
Autor to velmi jasně vystihuje, když mluví o »světě člověka« a »člověku
ve světě«. Tato »realita kosmo-antropická, svět-člověk, je reální a pravdivá, má své bytí, a tedy má svou ontickou konsistenci (není to iluze)...«
(str. 138). To je sice správné ve smyslu afirmativním, ne však exklusivním: není to celá pravda ani pravda zcela objektivní, jednostranně
založená v primátu bytí před aktivitou ducha. (Autor pochopí tuto námitku, poněvadž on sám na str. 275 formuloval velmi jasně problém
»priority bytí nebo myšlení«.) Lidská existence ve světě je nejen ontická, nýbrž i onto-logická, tj. člověk je »místo«, na němž bytí přichází k
sobě, odhaluje se ve své »neskrytosti« (chceme-li užít Heideggerova
termínu, i když se od jeho pojetí také odlišujeme). Podle toho i svět člověka je nerozdílná jednota danosti a projekce, prostoru a času, bytí a dějin, skutečnosti a výrazu (řeči), jednotlivce a společnosti, teorie a praxe
a nakonec bytí jako předloženého a bytí jako toho, co býti má; jednota
těchto dvou posledních »aspektů« bytí přesahuje možnost reflexe v jednotném horizontu a tedy i metafysický pojem bytí. U Skalického jsou
dobré náznaky tohoto pojetí, ale v provedení mluví o modelech světa,
jako by šlo pouze o zcela objektivní pojmy (jako o lidské výtvory, které
ztratily vztah k člověku a staly se jakoby druhou přírodou jako např.
svět techniky).
Chceme-li srovnávat různé modely světa, nesmíme zapomínat, že to
činíme jen za předpokladu objektivního stanoviska. Z tohoto stanoviska však nelze nalézt poslední důvody skutečnosti nepředmětné. Nakonec posledním důvodem, proč dávám přednost tomuto modelu světa
před oním, nebo přesněji, proč si přeji žít spíše v tomto světě než v
onom, je ten, že jsem se tak rozhodl. K čemu jsem se rozhodl (třebas na
základě dějinných podmínek), k tomu mám docela jiný vztah než k
(2)
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La malattia mortale, iL překlad Remo Cantoni, La Spezia 1981, str. 9.

jiným eventualitám, které jsem svým rozhodnutím vyloučil: s tím, co
jsem zvolil, sjednocuji se zkušenostně, prožívám to vnitřně, nalézám v
tom smysl, který mi v ostatních možnostech uniká.
Svatý Tomáš ve svých »cestách« nevychází od světa jako pomyslného celku (který je celý a přece nedokončený a skrývá v sobě všechny
Kantovy antinomie), nýbrž od bezprostřední zkušenosti smyslů: »Sensu
constat aliqua moveri in mundo«., začíná 1. cesta (3). To je ovšem východisko pouze fenomenální. Abychom se dobrali východiska reálního,
musíme reflektovat nad pohybem, jehož jsme si bezprostředně vědomi,
tj. nad pohybem myšlení (jež je přechod z potence do aktu, ovšem nikoliv posloupný, nýbrž okamžitý); pohyb myšlení je ovšem závislý na
postřehování vnějšího pohybu (kdyby se nic neměnilo kolem nás, naše
myšlení by nebylo stimulováno, zůstávala by nanejvýš kontemplace jako »quies activa«)\ reflexe nad pohybem myšlení a jeho podmínkami
však je dílem svobodného rozhodnutí, jež nejen uvádí její výkon, nýbrž i
osvětluje, pozvedá, zduchovňuje a tím určuje její obsah (to je zcela ve
shodě s principem Skalického: Fakt a jeho obsah nelze oddělovat, mezi
nimi je pouze »distinctio rationis«, str. 337; to sice platí podle autora
specificky pro zjevení, ale platnost této zásady možno zevšeobecnit).
Tedy v hledání podmínek nebo příčin pohybu musíme uvažovat o vztahu teorie a praxe, a to už přesahuje možnosti reflexe a rámec vědy jako
teorie.
Co tedy zbývá z důkazů Boží existence? Jistě je možno vyjít od pojmového znázornění neboli modelů světa a vykládat je hermeneuticky,
v hermeneutickém kruhu. Tento myšlenkový proces však spočívá na
předpokladech, jejichž nepochybného základu se nelze dobrat, a postupuje ve spirálách, jež není možno uzavřít. Nevede tedy lc absolutní pravdě. Víra však žádá bezpodmínečný souhlas. Není tím víra přímo v rozporu s rozumem?
Důkazy Boží existence, vycházející z určitého modelu světa, jehož
kriteriem správnosti je »lidskost« člověka podmíněného určitými dějinami a určitým kulturním prostředím, může přesvědčovat pouze člověka této kultury. Pro něho je takový důkaz legitimní ospravedlnění
víry; pro člověka z jiného kulturního okruhu však je obvykle nepřijatelný nebo i nepochopitelný.
Snad namítnete, že v člověku není všechno dějinně podmíněno, že
existuje jádro lidské přirozenosti, které zůstává totožné ve všech dobách a
kulturních oblastech. Takto však rozdělovat člověka na neměnnou přirozenost a dějinně podmíněné vlastnosti není možno. Celý člověk je příroda a
celý člověk je dějiny, i když ne cele, celý je bytí a celý je duch, i když ne cele.
Odmyslíme-li dějinná určení, zůstává pouze prázdná otevřenost lidského
ducha, neurčená ničím jiným nežli principem ne-kontradikce a tedy
(3) Summa theologiae I, q. 2, art. 3.
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zcela bezobsažná, v možnosti všechno a zároveň nic. Dokonce i transcendentalita lidského ducha jako způsob přesahování všech dat v absolutním horizontu bytí a tím jejich objektivování je dějinně zprostředkovaná, jak dovozuje K. Rahner (4) a mnohem radikálněji Richard
Schaeffler (5).
Otázku Boží existence nelze zodpovědět pouze pojmovým myšlením.
Ale Boží existenci nelze ani popřít bez kontradikce. Kdo žije a jedná,
stvrzuje Boží existenci jako absolutní cíl své činnosti. Vpravdě neexistují ateisté, tvrdí M. Blondel velmi často (6). Ale smysluplné jednání
znamená v posledních důsledcích (stejně jako v prvních předpokladech) oddání moci, která nás přesahuje. V bezmocnosti oddání, jež se
rovná odvaze k plnosti smyslu, přijímá člověk víru. Žádati však na Bohu
nějakou záruku, že v tomto rozhodnutí neztroskotáme, i kdyby to byla
záruka smyslu, nebo vidět v Bohu »zosobnění záruky smyslu« (str. 93),
se mi zdá absurdní. V rozhodnutí víry jsme pokročili příliš daleko k základům bytí a ducha, kde kontury takových pojmů jako »potřeba« nebo
»záruka« se rozplývají ve světle. Snad pouze svědomí signalizuje rozhodnutí víry jako povinnost, ale jiné světlo před rozhodnutím samým
není. Teprve dodatečně může být toto rozhodnutí ověřeno - verifikováno - zkušeností. »Kdo věří, vidí více,« praví úsečně Walter Kasper (7).
A Skalický je v podstatě na téže pozici, když cituje Josepha Comblina:
»Nikdo nedokáže Boha druhému. Je to krok, jejž každý činí na svůj
vlastní účet« (str. 139).
Dodatečně, po rozhodnutí a zkušenosti víry, je možno formulovat
důkazy, které jsou platné a průkazné pro toho, kdo tuto zkušenost již
má (ale nějakým způsobem ji má každý člověk, jenž došel k užívání
»vyššího rozumu«, tj. chápe svou existenci jako zodpovědnou). Tyto důkazy ideu Boha »netvoří, nýbrž ji vysvětlují (explikují), konkretizují a
osvědčují na cestě myslícího pozorování světa«, praví Walter Kasper a
dovolává se svého dávného předchůdce na tiibingské teologické fakultě
J. E. ICiihna, podle něhož tato idea je v člověku založena stvořením a
zjevením, a současného evangelického teologa Waltera Pannenberga,
jenž míní, že tato idea je nám zprostředkována tradicí (8). To je vlastně
typ ontologického argumentu svatého Anselma, který ideu Boha měří
na zkušenosti světa a člověka.
(4) Grundkurs des Glaubens (Einführung in den Begriff des .Christentums), Freiburg 1977,
str. 145-147.
(5) Déjinná kontingence lidské transcendentality je základní téže jeho díla Fähigkeit zur
Erfahrung (Zur transzendentalen Hermeneutik des Sprechens von Gott), Quaestiones
disputatae 94, Freiburg 1982.
(6) Např. L'Aclion II, Paris 1963, str. 344.
(7) Der Gott Jesu Christi, cit., str. 14S.
(8) Tamtéž.
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3. Vztah mezi náboženstvím a vírou
3.1. Všeobecná charakteristika. V úvodu k 1. didaktické jednotce
Skalický píše, že náboženství je širší pojem nežli náboženská víra. Víra
však není okrajový jev náboženského faktu, nýbrž »takřka jeho páteř«
(str. 13).
V poslední didaktické jednotce, uvádějící do teologie nekřesťanských náboženství, se autor znovu vrací k otázce vztahu mezi náboženstvím a vírou. Zmiňuje se o známé pozici Karla Bartha, podle něhož
je mezi náboženstvím a vírou nepřekonatelný kontrast, poněvadž náboženství je výrazem hybris člověka, kdežto křesťanská víra je dílo Boží
milosti. Proti tomuto pojetí cituje autor P. Rossana, který poukazuje na
to, že nemůže být kontrast mezi přirozeností a milostí, rozumem a
vírou, a tedy ani mezi náboženstvím a vírou. I biblická víra používá výrazových prostředků převzatých ze všeobecné náboženské oblasti. »Ale
přece jen křesťanská víra má výrazové a operativní pole širší, nežli je obvyklé v náboženstvích nekřesťanských,« konstatuje Rossano. Vladimír
Boublík udává důvod tohoto rozdílu: »Je to tím, že sebesdílenf Boha
člověku a chování člověka, jež se z toho odvozuje, překračují dějinné
kategorie lidských náboženství...« »Otec Ježíše je adorován a milován
podobně jako Bůh jiných náboženství, ale je adorován a milován v Kristu« (str. 437n).
Kristus není pouze hlasatelem Božího zjevení jako jiní zakladatelé
náboženství, nýbrž je zosobněným Božím zjevením (str. 214-218). Tím
se ovšem přesunuje těžisko náboženství: prostředek zajištění v potřebách člověka se mění v osobní vztah k Bohu, který je vždy větší než naše
představa o něm a mate naše výpočty, a při tom vyžaduje oddanost bez
výhrad a bez záruk. Aby v tomto tajemství moment »tremendum«
nepřevýšil moment »fascinosum«, Bůh se uchází o naši důvěru a zjevil
se nám v Kristu, jednom z nás, jemuž se klaníme jako Bohu.
Proto ústřední část fundamentální teologie jedná o Ježíši Kristu (didaktické jednotky 4-7). Mezi demonstratio religiosa a demonstratio
christologica je nejen návaznost, nýbrž i zlom úrovně. Otázka, zda je
pravdivá víra v osobního Boha Stvořitele, zjištěná jako fakt empirickým
bádáním v základech náboženství, přechází v otázku: Je pravdivý nárok,
který si činí historická osoba Ježíše Krista z Nazaretu, že on je »Kristus,
Pán, Syn, Slovo« (str. 263)? Fundamentální teologie si staví jako svůj
hlavní úkol: »ukázat, že víra (Ježíš je Kristus) je věřitelná« (str. 264).
3.2. Vztah mezi dějinností a transcendencí v osobě Ježíše Krista. V
otázce dějinnosti osoby Ježíše z Nazareta autor zkoumá charakter pramenů, zvláště evangelií. Spolu s autoritami dnešní exegeze zjišťuje, že
literární druh evangelií je kerygma (str. 245-247), jež však má prokazatelně dobré historické jádro (str. 255n); podává nám »ne fotografii,
nýbrž obraz ozářený velikonoční vírou« (str. 256n). »Tak je překonán
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jak historismus, tak i kerygmatismus, a evangelia je třeba chápat tak, jak
se nám představují, tj. jako pravdivá historie Ježíše Krista v bezpečné
interpretaci církve« (str. 251). Vskutku, co je pravdivější: objektivně
chladná fotografie, magnetofonový záznam, anebo oduševnělý portrét,
v němž sympatie umělce objevila hlubší smysl osobnosti?
Nyní přichází autor k vlastní kristologické otázce. Řeší ji nejprve způsobem negativním, tj. vyloučením předpojatých kritických teorií: teorie
podvodu (H. S. Reimarus, str. 265), iluze (E. Renan, str. 266-269), mýtu
(D. Fr. Strauss, str. 269-275); vlastní kapitolu věnuje teorii demytizace
(R. Bultmann, str. 276-280). Originální způsob argumentace je ve shodě
s celkovým pojetím této fundamentálky: jako víru v Ježíše Krista nelze
rozumem přímo dokázat, nýbrž pouze ukázat její věřitelnost, tak nelze
ani teorie odmítající tuto víru rozumem přímo vyvrátit, je však možno
ukázat, že i ony jsou v podstatě vírou, ale nerozumnou, absurdní. Vůči
osobě Ježíše Krista se nelze vyhnout nějakému rozhodnutí víry: teorie
podvodu a teorie iluze se zakládají na víře v zázrak intelektuálního nebo psychologického řádu, totiž v zázrak, že víra fascinující největší duchy liclstva se vytvořila z podvodu nebo z psychologie chorobného
duševního života. Jinak argumentuje autor proti Straussovi: jeho Kristus je »symbolický a tedy mytický výraz filosofické pravdy« (str. 271),
totiž Hegelova systému. Hegelovo myšlení se uzavírá v systém za cenu
velké jednostrannosti, totiž jednostranného primátu myšlenky před
bytím, ducha před hmotou, idealismu před realismem. Celá pravda je
však ve vyrovnání těchto dvou základních momentů skutečnosti. Tento
úkol je obdobný úkolu, jejž každý člověk má řešit svým životem a jejž
vyjádřil Pascal svým pověstným výrokem o člověku, jenž není ani anděl,
ani zvíře, ale nese v sobě obojí: jsou to dvě stránky jeho bytosti, jež »nemohou existovat samostatně kvůli svým nedostatkům, a tím méně se
spojit kvůli svým kontrastům« (9). Jednostranná Hegelova filosofie se
tedy přímo vyjadřuje v nerealistické, apriorní Straussově teologii.
Jednota obou prvků, dějinného a naddějinného, pozemského a nadzemského v osobě Ježíše Krista se ukazuje zvláště v jeho zmrtvýchvstání. V otázce zmrtvýchvstání je Skalický už od počátku veden snahou vyrovnat dvojí neadekvátní aspekt tohoto problému, totiž jeho význam apologetický a teologický. »Jednáme-li o zmrtvýchvstání pouze jako o důvodu a důkazu božského poslání Kristova, vydáváme se v nebezpečí, že je budeme prezentovat jako něco evidentnějšího, více přesvědčujícího a jasnějšího, nežli ono ve skutečnosti je, a že je tak zbavíme jeho hlubokého a tajemného významu spásonosného. Naopak, budeme-li jednat o zmrtvýchvstání pouze jako o tajemství spásy, odloučeném od jakékoliv opory ve fenomenálním světě člověka a dějin (prázdný hrob, zjevení), připouštíme riziko, že ono se změní v krásný, ale
(9) BLAISE PASCAL, Pensieri, it. překlad Gennaro Auletta, Roma 1979, fragmenty 358 a 418.
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neskutečný mýtus, v pouhý výtvor mýto-poetické touhy lidského srdce
(viz D. F. Strauss). Tato dvě nebezpečí jsou tedy Skylla a Charibda teologie zmrtvýchvstání, jimž se budeme snažit vyhnout« (str. 289). Proto autor zkoumá hodnotu historických svědectví, ale zamýšlí se též důkladně
nad smyslem zmrtvýchvstání (str. 328-335). Jakýmsi mostem přeldenujícím rozlišení bez rozdělení těchto dvou významů je způsob řeči o
této události (str. 321-328).
V otázce smyslu dochází autor k závěru, že »velikonoční událost má
dějinný aspekt, nakolik ... zanechala stopu v našem konstatovatelném
světě. Tato stopa pozůstává v prázdném hrobě a v jedinečné zkušenosti
učedníků se Zmrtvýchvstalým, kterou oni vyjadřují slovem ofthé, zjevil
se. Přesněji by se snad mělo říci, že zmrtvýchvstání má určité historické
obrysy, ale samo o sobě není historické, nýbrž nadhistorické ... Zmrtvýchvstání o sobě, zmrtvýchvstání jako nejvyšší dílo Boží, jako akt novSio stvoření a tedy akt eschatologický, jenž tvoří nejhlubší smysl dějin,
nemůže být redukováno na historický fakt« (str. 329). To však neznamená, že by to nebyla událost reální. V osobnosti Zmrtvýchvstalého je
»určitá kontinuita« s jeho pozemským životem, která však není jeho
»pouhé prodloužení« (str. 330). Otázka, zda zjevení Zmrtvýchvstalého
byla objektivní přítomnost nebo subjektivní jevy, je falešně postavený
problém: byly to zkušenosti, jež přesahují vztah subjekt-objekt (tamtéž). Zmrtvýchvstání má - kromě svého dějinného a eschatologického
aspektu - ještě další významy: je totiž základem naší víry, konstitutivním prvkem kerygmatu, aktem smíření, otevřením nové budoucnosti
(str. 331-335).
Teprve po tomto historicko-kritickém a teologickém rozboru přichází rozhodující otázka o pravdě zmrtvýchvstání. Klasická fundamentální teologie se na základě oddělování fakta a obsahu zjevení pokoušela událost zmrtvýchvstání dokazovat jako historický fakt. Po Druhém
vatikánském koncilu, který chápe rozlišení faktu a obsahu zjevení pouze jako distinctio rationis, si uvědomujeme, že tajemnost a nadhistorický význam vstupuje do samé struktury svědectví zúčastněných osob;
tak už nelze pouhý fakt zmrtvýchvstání striktně dokazovat. Úkolem
fundamentální teologie je nyní »osvětlit věřitelnost křesťanského vyznání (ne je dokázat): Ježíš je Kristus. A poněvadž Ježíš je Kristus ...
pouze, jestli opravdu vstal z mrtvých, tedy úkol fundamentální teologie
spočívá v osvětlení motivů, jež vedou k víře ve zmrtvýchvstání Ježíšovo
... Klademe-li tedy otázku pravdy zmrtvýchvstání, klademe podstatnou
otázku fundamentální teologie« (str. 338). Víra ve zmrtvýchvstání není
ani »skok to tmy«, ani »logická konkluze racionálního diskursu« (str. 343).
Racionální diskurs se řídí formální logikou, jež vyjadřuje zákony
předmětného myšlení; to pak se uplatňuje v přírodní vědě a vede pouze k
hypotézi. Pravda osobního svědectví se nedokazuje podle zákonů formální
logiky, nýbrž přijímá na základě svědectví. Přijmout svědectví druhého
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člověka však předpokládá, že prolomíme princip sebetvrzení, tj. princip
identity, základní princip formální logiky, »princip dovršeného egoismu« (str. 343) a tedy princip logiky »smrti« (str. 345) a otevřeme se
»druhému, důvěře, lásce, možnosti něčeho radikálně nového, jež nezávisí na mně, možnosti zmrtvýchvstání, ať Ježíšova nebo našeho« (str.
343), »v logice víry, tj. logice ne-identity a tedy života« (str. 345). Ve shodě s tímto objevem píše Skalický Závěrečnou doxologii (str. 343-345) jiným stylem, jinou řečí, ne v objektivních výpovědích racionálního diskursu, nýbrž v angažovaném svědectví, chvalozpěvu, apelu, básni
končící modlitbou, liturgickou trinitární doxologii. Ale ani v této řeči
nezapře autor filosofa a vsunuje malou reflexi: Je to řeč »proroctví«,
jejíž evidence není jasná nyní, v tomto okamžiku, ale ukáže se v budoucnosti« (str. 345).
4. Reflexe nad podstatou a úkoly fundamentální
teologie
Je příznačné, že Skalický formuluje své pojetí fundamentální teologie ne v úvodě nebo na začátku své knihy, nýbrž v souvislosti s otázkou
zmrtvýchvstání Krista. Na jedinečném charakteru tohoto problému
teprve se mohou měřit možnosti a úkoly fundamentální teologie. Tato
disciplina je nejen zevně závislá a žije na rozhraní empirických věd a
teologie, nýbrž je i nesmírně citlivá na proměny kulturního prostředí a
nové proudy myšlení. V době, kdy i filosofie se vzdává fundamentalismu, tj. přesvědčení o možnosti nalézt jediný nepochybný princip, jehož
logickou explikací bychom došli k systému vědění (10), tím spíše se octla
v krizi fundamentální teologie. »Ve skutečnosti však nebyla v krizi fundamentální teologie jako taková,« dovozuje Skalický, »nýbrž pouze
určité její pojetí; totiž to, jež předstíralo důkaz faktu zjevení v člověku
Ježíši, odezírajíc od jeho obsahu (jenž byl vyhražen dogmatické teologii)« (str. 337). Skalický - kromě odvolání na koncilní konstituci Dei
Verbum - vysvětluje, že toto rozdělení je nemyslitelné: pouhý fakt bez
pochopení smyslu by byl nejasný, nerozlišitelný od jiných fakt profánních dějin; pouhý obsah bez ohledu na historický fakt by zůstal v
oblasti pouhých idejí. Na Druhém vatikánském koncilu bylo probojováno pojetí, že nejvlastnějším obsahem zjevení je osoba Ježíše Krista; on je
»zjevitel a zjevení zosobněné« (str. 214); tím jsou fakt a obsah zjevení
naprosto sjednoceny.
Nová fundamentální teologie je podle Skalického »věda znamení«;
chápe historická fakta jako znamení poukazující na tajemné Boží působení v dějinách (str. 338). Znamení ovšem může pochopit jen ten, kdo je
otevřen jejich smyslu. Fundamentálka může znamení pouze osvětlovat
(10) Sr. např. HEINZ ROBERT SCHLETTE, Religion, v Handbuch philosophischer Grundbegriffe, München 1947, 5. díl, str. 1247: »Možnost archimedického bodu, z něhož by mohlo a muselo filosofováni vycházet, se již dostatečně ukázala jako iluze.«
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a tím ukazovat věrohodnost vrcholného Božího zjevení, jímž je Ježíš z
Nazareta, náš Spasitel, Pán a Bůh. Tato dimenze vědění ve víře se otevírá ve zmrtvýchvstání, jež je zjevením Božího života, slávy a moci, a proto i hlavním předmětem fundamentálky. Historická svědectví, poukazující k této události, postavena do světla vědeckého bádání, jsou naléhavá pozvání k rozhodnutí víry.
5. Závěrečná reflexe nad filosofickými principy nové fundamentální
teologie
Walter Kasper napsal: »Univerzální nárok našeho vyznání víry v
Krista může být ospravedlněn pouze před nejširším a univerzálním horizontem myšlení... Křesťan je proto kvůli své víře téměř zavázán k metafysickému myšlení« (11). V naší době se však namítá proti metafysice,
že ona nesplňuje nárok, jejž si osobuje, totiž že by byla vědou samu sebe uzásadňující a nic nepředpokládající, a tedy schopnou uzásadňovat
naše vědění vůbec. V situaci moderního nihilismu, jenž je posledním důsledkem ateismu (12), se už pozitivní hodnota bytí, naivně předpokládaná v metafysice, nejeví jako samozřejmá. Jako jeden z mnoha možných
dokladů uvádím opět z W. Kaspera: »Bytí, na něž poukazuje poznání jako na podmínku své možnosti, je podle B. Welte hluboce dvojznačné.
Může být interpretováno také jako nicota« (13). Bytí má pozitivní hodnotu jedině, když zkušenost vždy částečného, zlomkovitého smyslu je
založena v absolutním smyslu a tak zachráněna z možnosti iluze. Absolutní smysl však předpokládá Boží existenci. Proto přirozená teologie
už nemůže prostě z kontingence světa dokazovat nutnost absolutního
bytí, nýbrž musí i opačným postupem z Boží existence prokázat smysluplnost existence světa. W. Kasper formuluje tento úkol takto: »Otázka
nyní jest, jak se otázka Boha a otázka bytí mají blíže k sobě navzájem,
zda máme otázku Boha projednávat v horizontu otázky bytí nebo otázku bytí v horizontu otázky Boha« (14). Tím je tedy klasická metafysika v
určitém smyslu relativizována. Ve shodě s tím důkazy Boží existence
předpokládají svobodné optování pro smysluplnost skutečnosti.
Podobným směrem ukazují i problémy, jež se vynořují ve Skalického
fundamentální teologii: Jestliže podle Druhého vatikánského koncilu je
mezi faktem a obsahem zjevení pouze distinctio rationis (str. 337), takže
vlastním obsahem zjevení je osoba Ježíše Krista jako osoba Bohočlověka,
pak nelze tuto pravdu osobního řádu reflektovat podle principu identity,
principu objektivního myšlení. »Osobní pravdy« totiž »v sobě sjednocují
to, co se na úrovni podosobní nikdy nemůže sjednotit: pravdu, svobodu
a lásku.« Přijat svědectví druhé osoby předpokládá, že se jí otevřeme v
(11)
(12)
(13)
(14)

Jesus der Christus, Mainz, 8. vydání, citováno dle 1. vydání, Mainz 1976, str. 21.
W. KASPER, Der Gott Jesu Christi, cit., str. 23, 43, 58.
Tamtéž, str. 77.
Tamtéž, str. 91.
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důvěře a lásce. »Víra je počátek lásky a láska je dovršení víry« (str. 343).
Podobně mluví J. B. Metz o »vůlí jako vnitřním momentu poznání« a
dochází k zásadě, že »poznání je ve své poslední podstatě pouze světlá
záře lásky« (15). Jak se to sjednocuje s tézí klasické metafysiky o primátu
logu před ethem?
Klasická metafysika není schopna reflektovat osobu, která je »pravda, svoboda a láska« (str. 343). Proto o ní autor mluví v citově vznícené
řeči Závěrečné doxologie, která prozrazuje angažování celé jeho osoby.
Na pozadí této řeči však matně vystupují obrysy nové metafysiky jako
otevřeného systému korelativity aktů ducha - poznání a chtění - v nutnosti bytí a ve svobodě lásky.
Angažování osoby neznamená podstatně stupňování výkonu schopností, nýbrž oddanost něčemu, co nás přesahuje. V oddanosti vůči transcendenci, již nelze manipulovat (např. vůči svobodě druhé osoby),
ztrácíme sebevládu a vydáváme se »na milost a nemilost«. K tomu však
se můžeme odhodlat jedině tehdy, když v oné oddanosti transcendentní
moci nalézáme nebo alespoň hledáme smysl. (»Ale nehledal bych Tě,
kdybych Tě už nebyl nalezl,« říká svatý Augustin svému Bohu a my bychom na místo slova »Bůh« mohli prozatím dosadit slovo »smysl«.)
Smysl je důvod, proč je něco hodno souhlasu. Smysl však souhlas nevynucuje, nýbrž přenechává jej našemu svobodnému rozhodnutí. Klasická metafysika mluví o bytí, nikoliv o smyslu. Bytí vynucuje souhlas
rozumu, nakolik je samo nutné sebetvrzení, a souhlas vůle, nakolik je
samo nutné sebevlastnění. V takovém pojmu bytí ptát se na smysl by byla nerelevantní otázka. Smysl v klasické metafysice je chápán pouze v
odvozeném pojetí jako účel nebo jako význam. V obou případech jde o
vztahování činnosti k něčemu, co ji přesahuje: Účel je vhodnost nějaké
funkce k cíli, který s touto činností není totožný; význam je vztah nějakého znamení k věci od toho znamení odlišné; obojí předpokládá rozum, jenž svou činností něco k něčemu vztahuje, a to aktivně, ale přesto
podmíněně.
Smysl prvotní - smysl života jako celku - vůbec není pouze aktivní
vztahování, »nějaké« činnosti k »něčemu«, co ji přesahuje, nýbrž vztah
ducha jako takového k transcendency, nezakládá se pouze v rozumu,
nýbrž v jednotě aktivity rozumu a vůle, jež je vedena nutností bytí a uskutečňuje se ve svobodě lásky. Vzhledem k nutnosti jednoty této aktivity
mluvíme o nalezení smyslu (Sinnfindung), vzhledem k svobodě sjednocení obojí aktivity mluvíme o tvoření nebo dávání smyslu (Sinnstiftung, Sinngebung). Nejsou to však dvě reálně rozdílné skutečnosti nebo
aktivity, ba ani dvojí možné zaujetí stanoviska vůči témuž; jde o dokonalou jednotu v jasném rozlišení, typický jev v meziosobních vztazích.
Tím, že vkládám do něčeho smysl, nalézám jej; tím, že nalézám smysl,
(15) KARL RAHNER, Hörer des Wortes, N e u bearbeitet von JOHANNES BAPTIST METZ, Frei-

burg 1971, str. 104, 105 a 109.
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vkládám jej v tu věc. (»Zázrak je dokonalá jednota v jasném rozlišení,«
napsal Theodor Haecker ve svém eseji Co je člověk.) Konkrétně v meziosobních vztazích tyto dva aspekty smyslu znamenají, že chci, aby na
mne byly kladeny požadavky, a že jsou skutečně na mne kladeny požadavky; tím, že chci, dávám druhému možnost, aby ode mne něco požadoval; tím, že prožívám na mne kladené požadavky jako smysluplné,
vzchopuji se k tomu, abych je chtěl. Smysl je v tom, že v této souhře dávání a nalézání smyslu jsem uchráněn jak sebeodcizení (pouhá heteronomie), tak i sebezaujetí (pouhá autonomie) (16). Na etické úrovni
smysl lidské existence je tedy jednota autonomie a heteronomie, autonomie v heteronomii a heteronomie v autonomii.
Co však je smyslem lidské existence na úrovni náboženské? Tuto
otázku musíme klást, poněvadž náboženství jako celkové sebeuskutečnění člověka ve vztahu k Bohu je »původní apriori, jež tvoří základ
všech dimenzí lidské aktivity« (17). Vidíme-li náboženství takto ze strany člověka, pak smysl této aktivity musí být zcela radikální. Uvážíme-li
však dále, že náboženství je zcela základní apriori, tedy transcendentální podmínka možnosti každé lidské aktivity, pak je onen smysl, jejž
klademe do vztahu k Bohu, nejen nutný, nýbrž i nepředstavitelný. K témuž výsledku dospějeme, uvážíme-li, že náboženství je meziosobní
vztah, a to mezi dvěma osobami naprosto nerovnými. Vzhledem k smyslu, jenž přesahuje naši představu, nemůžeme si uvědomovat potřebu.
Jestliže je přesto ještě pociťována nějaká »potřeba záruky smyslu« na
úrovni náboženství, jež si není vědomo všech svých důsledků, pak tato
potřeba přestává působit v náboženském aktu kat exochen, kterým je
víra v Boha, a mění se v nutnost rozhodnutí vůči tajemství smyslu, v
němž moment fascinosum se vyrovnává s momentem tremendum. Vymiňovat si určitou záruku smyslu vůči smyslu, jenž nás nepředstavitelně přesahuje, by bylo zřejmě proti smyslu.
Skalický rozlišuje »dva horizonty myšlení«: V prvém se ptáme, »jak
musí být chápán původ světa, aby svět byl racionálně myslitelný«; v druhém se klade »jiná otázka: jak má být chápán původ světa, aby můj život a život mé skupiny a vůbec všech lidí mohl mít smysl v souvislosti
tohoto světa? První horizont myšlení je intelektualisticlcý, kdežto druhý je existenciální.« V prvém horizontu »může vzniknout pouze hypotéza o transcendentním osobním Bohu«. »Pouze v druhém horizontu
myšlení se může zrodit víra« (str. 93). V tomto druhém horizontu vzniká idea »Boha jako záruky smyslu« aktivitou »srdce« jako »existenciálního centra lidské osoby«, jež »hledá smysl lidského života ve světě«. (str. 93n). Připusťme, že srdce hledá, není však pravda, že srdce se
táže. Srdce jako střed lidské bytosti v jednotě ducha a těla je princip
(16) RICHARD SCHAEFFLHR, Sinn, v Handbuch philosophischer Grundbegriffe, cit., 5. díl, str.
1325-1341.
(17) EMERICH CORETH, Metaphysik,

Innsbruck 1964 2 , str. 538.
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příjímaj ící a dávající, »hledající« a utvářející naši existenci v tomto světě a
skrze ni tento náš svět, a to v transcendenci k nejvyšší osobní bytosti.
Tedy pouze v prvém, intelektualistickém horizontu se tážeme, v druhém
se netážeme, nýbrž hledáme a tvoříme nebo - chcete-li - bojujeme o
smysl existence v tomto světě. (»Dřív, než moh srdce k boji vytasit...« je
epitaf na náhrobku Jiřího Wolkera.) Myšlenkou boje o uskutečnění
smyslu bychom mohli snadno upadnout v marný titanismus, jenž je tragikou moderního člověka. Člověk primitivního kulturního stupně nalezl jiné řešení, sjednocující potřebu smyslu uvnitř tohoto světa i nutnost transcendence ducha a srdce: je to vyprávění mýtu. Mýtus je »historie pravdivá, poněvadž exemplární, archetypická«, a proto smysluplná. Vyprávěním mýtu archaický člověk nalézá sám sebe tím, že se sjednocuje s nadpřirozenými bytostmi; zastavuje se čas dějin a periodicky se obnovuje svět (str. 79n). To je základní náboženská funkce, jejíž prvky ostatně
zůstávají i v křesťanství: smysluplnost kruhu se ukazuje v opakování dějin
spásy v průběhu církevního roku, v němž se obnovují tajemství Kristova
života a věřící nalézá sebe v Kristu. Smysl přirozených náboženských
aktů je tím ovšem nejen oživen, nýbrž i prohlouben a vyrovnán s druhým prvkem, jenž je »hebrejský objev posvátného zjevení v dějinách«
(str. 80-83), v křesťanství převzatý a radikalizovaný.
Bůh dějin je Bůh exodu, jenž vyvádí svůj lid z Egypta a žádá, aby člověk vyšel ze sebe, ze zajetí svých pohodlných jistot. Jde před svým lidem
a nutí člověka, aby vždy znovu opouštěl a překračoval své stanovisko a
oddával se vyššímu a nepochopitelnému smyslu. Tento Bůh je nevypočitatelný, výlučný a žárlivý, nesnese vedle sebe jiné bohy. Jeho pedagogika
spočívá v tom, že uvádí člověka do mezních situací, v nichž už nelze vystačit s dosavadním pojetím smyslu a je nuto se vždy znovu rozhodovat,
obnovovat ve víře v smysl nový a nepochopitelný (18). Setkání s tímto
Bohem dějin bez ochranných vnitrosvětských kruhů je anticipace smrti (19) v tušení nového života.
Anticipace smrti a nový život je smysl, jenž se v radikální podobě zjevil v
dějinách, tj. v životě, oběti a zmrtvýchvstání Ježíšově. Nyní rozhodnutí víry,
rozhodnutí k plnosti smyslu, je neseno sjednocením s Kristem. Otevřít se životu v Kristu znamená mít účast na jeho smrti a zmrtvýchvstání. Proto je
otázka zmrtvýchvstání ústřední otázkou fundamentální teologie.
V těchto sotva nadhozených myšlenkách je snad naznačen souvislý
rozvoj fundamentální teologie v existenciálním horizontu myšlení.
Ústřední idea tohoto myšlení je pojem smyslu, reflektovatelný ovšem v
novém, otevřeném systému metafysiky jednoty aktů ducha v nutnosti
bytí a svobodě lásky. Víra v Boha je rozhodnutí nebo optování pro
(18) VĚRA SVOBODOVA, Člověk v mezních situacích ve »Studie« 104-106 (II-IV/1986), str.
133-153.

(19) W. KASPER, Der Gott Jesu Christi, cit., str. 138.
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plnost smyslu, v níž momenty přijímání a dávání jsou ve vzájemné rovnováze tak, že přijímání je pouhá nekonečná otevřenost a dávání je
pouhá nechráněná a bezvýhradná oddanost. Pociťování potřeby smyslu
na tomto stupni je zrušeno (aufgehoben).
V těchto závěrečných poznámkách jsme se dosud nedotkli otázky důkazů Boží existence. Po pravdě řečeno, stále mi připadá, že tato otázka
tvoří ve fundamentální teologii v existenciálním horizontu myšlení jakési cizí těleso. Tyto důkazy patří do přirozené teologie. Jsou rozvinovány v intelektuálním horizontu myšlení. Oba horizonty nelze směšovat.
Intelektuální horizont je umělá abstrakce pro potřeby vědeckého poznání, existenciální horizont je apriorní identita v rozlišení přijímání a
dávání v konkrétní aktivitě. Uvažujeme-li o objektivních modelech světa a ptáme-li se, zda vyhovují či nikoliv existenciální potřebě člověka
(potřebě smyslu), děláme snad něco nepřípustného: srdce jako zdroj
existenciální aktivity se neptá na modely světa, nýbrž přijímá aktivně a
utváří, přetváří svět člověka svobodným úsilím, v dějinné podmíněnosti
a ve vztahu k transcendenci. Vyloučeny jsou pouze ty modely světa, které zahrnují kontradikci a tím odporují nutnosti bytí, jež je také momentem smyslu a podmínkou svobody.
V této recenzi jsem nechtěl polemizovat s autorem, jehož rozsáhlou
erudici, samostatné myšlení a pedagogický talent obdivuji a jemuž jsem
vděčný za mnoho cenných podnětů. Chtěl jsem pouze dotáhnout náznaky, roztroušené na různých místech jeho díla, v jeden souvislý obraz.
Ukázalo se při tom, že známé schema vertikála-horizontála, jež autor
volil k charakterizování »struktury náboženského faktu« (str. 84n), je
jednostranné, a že je třeba je doplnit schematem kruhu (mytického vyprávění) a linie ubíhající do nekonečna (nenávratných dějin). Jestliže
myšlenka otevřenosti pro plnost nepředstavitelného smyslu v aktu víry
vůči Bohu zjevujícímu se v dějinách bude chápána i jako apel k odvaze
a k optování pro tuto plnost smyslu, nebude to nesprávné. V době hroucení prometeovských snů totiž »je podle dnešního dalece rozšířeného
pojetí lepší, abychom se uskrovnili a rezignovali na absolutní určení
smyslu« (20). To však není křesťanské.
Nakonec se dovolávám jednoho znaku pro oprávněnost teorie, kterou jsem zde naznačil: toho totiž, že je velmi jednoduchá; a jednoduchost bývá znakem velké pravdy. Tato velká pravda - podle mého
mínění - spočívá v jasném rozlišení obou horizontů myšlení: intelektuální horizont je horizont nutnosti bytí; existenciální horizont je horizont smyslu svobody; o smylsu svobody se může rozhodovat pouze ve
svobodě (21). Nakolik lidská svoboda je podmíněná, hledáme transcendentální podmínky její možnosti. To není možno logickým postupem
(20) Tamtéž.
(21) Tamtéž.
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»zdola«, poněvadž bychom smysl svobody zase jednostranně podřizovali nutnosti bytí. Možná forma důkazu Boží existence v existenciálním
horizontu myšlení je pouze v myšlení »shora«, tj. tak, že »ideu Boha
zprostředkovanou dějinami měříme na jejích vlastních implikacích«.
Tato idea se osvědčuje tím, že »se myslícímu pozorování skutečnosti
ukazuje jako schopná odhalovat skutečnost, zjevovat souvislosti,
umožňovat život a podporovat svobodu« (22). Tento »obrat myšlení«
je na různých místech Skalického fundamentálky jasně předznačen.
Není třeba nic více než jej domyslit do důsledků.

ICAREL

HUBERT

FRANKFURT A NĚMECKO - PRAHA A CECHY
Přednáška
Úvod
Není mnoho národů, které žily po staletí spolu, jako Češi a Němci.
Přitom je nutno zdůraznit, že vzájemné poznání nebylo v minulosti dostatečné a v přítomnosti je ještě menší. V životě dvou národů je vemi důležitá zprostředkovatelská role, jíž se musí na obou stranách věnovat
určití lidé. Proto je třeba uvítat iniciativu vaší společnosti, jež připravila
dnešní symposium.
Téma Frankfurt und Böhmen/Mähren je příliš široké. (Chtěl bych k
tomu připojit Slezsko, totiž onu zemi, která byla dříve nazývána Rakouským Slezskem.) Omezím se proto na určité osobnosti a události. Titul svého referátu jsem po pohovoru s iniciátory symposia částečně změnil.
Goethe a Čechy
Začnu s Frankfurťanem, který je na celém světě nejznámější, totiž s
Johannem Wolfgangem Goethem. Goethe byl sedmnáctkrát v Čechách
a strávil tam celkem asi tři roky. Pokud jde o jeho kontakty, omezím se
na styky s Čechy.
Goethe se velmi zajímal o dějiny Čech. Poslední pražský německý
spisovatel Johannes Urzidil praví o něm: »Proto aplikoval právem české
dějiny na absurdní dějiny světové. Počet základních děl, jež pročetl, je
úctyhodný. Je možno říci, že studoval více dějiny české než dějiny jiné.«
Svou pozornost věnoval v Čechách rovněž mineralogii, botanice,
rozvíjející se kultuře atd.
(22) Tamtéž, str. 148.
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IC okruhu jeho přátel a známých patřili mj. čtyři muži: Josef Dobrovský, Kašpar ze Šternberka, Jan Evangelista Purkyně a Jan Václav
Tomášek. Kněz Josef Dobrovský (1753-1825) byl zakladatelem slavistiky. V něm nalezl Goethe nejlepšího informátora o české a slovanské
kultuře. Goethe ho nazývá »patriarchou historického kritického bádání
v Čechách« a praví o něm dále: »Kam zasáhne, tam je patrný mistr, který svůj předmět po všech stránkách vystihl a jemuž se fragmenty rychle
pořádají v celek.«
K nejbližším přátelům Goethovým po smrti Schillerově patřil hrabě
Kašpar ze Šternberka (1761-1838). Je těžko určit jeho národní příslušnost. Byl zároveň Čechem (ve smyslu územním a ve smyslu národnostním - Böhme und Tscheche), Němcem, Rakušanem a Evropanem.
24 let strávil ve službách řezenské diecéze. Zároveň se zajímal o přírodní vědy, hlavně o paleontologii. V tehdejší Evropě poznal mnoho
politických, kulturních a církevních osobností. Po smrti svého bratra
Jáchyma stal se dědicem šternberského dominia a přestěhoval se na zámek Březinu u Radnic (v okolí Plzně), kde založil botanickou zahradu.
Patřil ve své době k největším podporovatelům vědeckých, ekonomických a kulturních iniciativ v Čechách. Byl hlavním zakladatelem
Musea království Českého (původně Vlasteneckého musea) v Praze,
jehož čestným členem byl i Goethe. Šternberk poznal Goetha v roce
1822, setkal se s ním vícekrát v západočeských lázních a navštívil ho třikrát ve Výmaru (1824, 1827 a 1830).
Goethe informoval velkovévodu Karla Augusta o Šternberkovi. Psal
mu, jak je důležité »setkat se s mužem v tomto věku, takových znalostí,
člověka světa a vědy, nalézt možnost nového dokonalého sdílení a dosíci vzájemným přijímáním a dáváním největšího prospěchu ... Pochází z
doby, kdy se dostávaly do popředí názory, rozvíjely způsoby myšlení,
zvláštní přitažlivou silou působila studia; k tomu všemu i já se hlásím.
Takové sblížení je mi proto nekonečně cenné ...«
Goethe byl v kontaktu s komponistou Janem Václavem Tomáškem
(1774-1850), který byl od roku 1818 skladatelem hraběte Buquoye. Tomášek zhudebnil čtyřicet básní Goethových a některé úryvky z Fausta.
V myšlenkách Zauperových slyšíme ohlas mínění Goethova: »Písně tohoto hudebního skladatele jsou proniknuty zcela duchem Goethovým,«
praví Zauper a poukazuje na to, že sotva kdy spolupracovali lépe lyrický
básník a skladatel. Slovo bývá totiž často ve skladbě bezvýznamným,
takže pouze hudba se stává zprostředkovatelnou citu. »Tomáška,« dodává Zauper, »je mimoto nutno pochválit pro jeho vzácnou naivitu.
Nevím, zda někdo jiný vyjadřuje tak dobře humor v tónech. Svému národu, jehož charakter tak zřetelně podává, musí zůstat obzvláště drahý.«
V poslední době vycházejí nové studie o Goethově nauce o barvách.
Dnes se věnuje více pozornosti subjektivní stránce působení barev. I medicína, jež se zajímá o jejich léčivé působení, oceňuje znovu Goethovu nauku
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o barvách. V roce 1818 promoval Jan Evangelista Purkyně (1787-1869)
svou disertací O subjektivních zrakových jevech, jež vyšla německy
pod titulem Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver Hinsicht
v Praze 1819 (2. vydání 1823). Nauka o barvách stojina počátku jeho
přátelského vztahu ke Goethovi. Purkyně byl profesorem fysiologie ve
Vratislavi (1822-1849) a od roku 1849 v Praze. Goethovy Tag- und Jahreshefte obsahují k roku 1822 poznámku: »Pan Purkinje nás navštívil a
zanechal po sobě hluboký dojem podivuhodné osobnosti a neslýchaného úsilí a obětavosti.« Purkyně, který patřil k nejslavnějším přírodovědcům své doby, zajímal se o celé dílo Goethovo, které ho hluboce ovlivnilo. Ne nadarmo má kniha Franze Krause titul Weg und Welt des Goetheanisten Johannes Evangelista Purkyně (Basilej 1936).
Goethe se zajímal rovněž o český jazyk a přepracoval Svobodův překlad básně Kytice z rukopisu královédvorského. Ve svém dopise Zalterovi z 11. března 1827 píše Goethe o Čechách, Češích a časopise pražského musea: »Je v těchto věcech mužně ryzí smysl, tichý postup, krok za
krokem/takže budou-li mít štěstí, že budou moci pokračovat ještě deset až
dvacet let stejným způsobem, dosáhnou filosoficko-literární svobody bez
revoluce a uskuteční obnovu v tichu. Přitom však nikdo nic neztratí; neboť
znám vysoce kultivované muže, kteří tento vývoj umí rozvážně vést.«
V Gotíthovi nalezly Čechy jednu z největších zprostředkovatelských postav ve svých kulturních dějinách; obeznámil Evropu lépe s touto zemí.
Frankfurt 1848 a dopis historika a politika Františka Palackého
V průběhu zasedání tzv. Vorparlamentu ve Frankfurtu 3. dubna
1848 byl zvolen výbor, který měl 50 členů. Rakousko mělo být v tomto
výboru zastoupeno dvěma členy. Protože samotným nerakouským
Němcům se zdálo takové zastoupení Rakouska příliš malé, bylo během
zasedání rozhodnuto rozšířit počet na šest. Těchto šest poslanců bylo
také zvoleno z patnácti navržených kandidátů. Mezi nimi se nacházel i
jeden Čech, totiž známý historik František Palacký. Dne 6. dubna byli zvolení poslanci dopisem vyzváni, aby se co nejdříve dostavili do Frankfurtu.
Palacký odmítl svou účast dopisem z 11. dubna 1848. Tento dopis se
stal známým v celém Rakousku a v německých zemích a je důležitým historickým dokumentem. Palacký byl proti politickému sjednocení rakouské monarchie s německými zeměmi ve spolkovém státě. Zjednodušeně řečeno byl jako Čech a Rakušan pro Vídeň a ne pro Frankfurt.
Proti tzv. frankfurtismu hájil svůj austroslavismus.
Palacký vysvětluje ve své odpovědi historický vztah zemí koruny
České k Německu, jejich suverenitu a samostatnost českého národa.
Dále vysvětluje politickou ideu rakouského státu, který je ochranným
svazem menších rovnoprávných národností. Hájí nutnost Rakouska v
zájmu humanity a kultury. Je rovněž pro Evropu důležité, aby mezi Velkoněmeckem a Velkoruskem existovalo suverenní Rakousko. Zároveň
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je třeba zdůraznit, že Palacký nebyl proti celní unii a paktu »k obraně a
ke vzdoře«.
Na konci svého dopisu píše Palacký několik zajímavých vět: »Co se
dotýče zřízení republiky v říši Německé, věc tato leží zúplna mimo
okres kompetence mé, tak že o ní nechci ani svého mínění pronésti. Ode
hranic říše Rakouské ale musím každou myšlenku o republice již
napřed odhodlaně i důrazně zamítati. Pomyslete si říši Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček, jaký to milý základ k universální Ruské monarchii!«
Dopis Palackého poskytl vídeňské vládě příležitost zdůraznit státní
suverenitu; vcelku však bylo její chování nerozhodné.
Frankfurt a Praha; vraťme se k tomuto tématu. V Praze se utvořil v
roce 1848 tzv. Výbor Svatováclavský, jehož členy byli Češi i Němci. Byla
vypracována adresa, v níž byly formulovány všechny požadavky obou
národních skupin v Čechách a jež měly být předloženy císaři ve Vídni.
Výsledek jednání poselstva, které bylo vysláno do Vídně, byl však hubený. Po pádu Metternicha chtěl Výbor Svatováclavský předložit návrhy
vypracované dr. Braunerem. Vídeňský Verein der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien zur Aufrechterhaltung der Nationalität
předložil ministru vnitra protestní program Němců z českých zemí. Vyslovil se pro spojení Rakouska s Německem a odsoudil české státoprávní stanovisko, českou zemskou autonomii a samosprávu.
Je možno říci, že Frankfurt roku 1848 či tzv. frankfurtismus otevřel
stále více se prohlubující propast mezi dvěma národnostmi v Čechách,
jež měla tragické následky. Před rokem 1848 spojoval Čechy a Němce v
Čechách zemský patriotismus. Po roce 1848 je rozdělil nacionální patriotismus. Chtěl bych ještě dodat, že dopis Palackého se stal základem
jeho díla Idea státu Rakouského, jež vyšlo česky 1865 a německy 1866.
Rodina
Lichnowských
V souvislosti s Frankfurtem a rovněž s Německem bych se chtěl zmínit o
rodině Lichnowských. Rod Lichnowských náleží k staré slezské šlechtě
(v roce 1773 povýšené do stavu knížecího). Jeho hlavním sídlem byl od
18. století zámek Hradec nad Moravicí. Vlastnili tam rozsáhlé lesy. Po
slezské válce zůstal Hradec v Rakouském Slezsku; zámek Chuchelná aj.
připadly Prusku. Od té doby se stávalo, že někteří členové rodiny sympatizovali s Pruskem, jiní opět s Rakouskem. Jejich sympatie a antipatie
našly svůj výtvarný výraz v minulém století na věžích zámecké brány v
Hradci. Vlevo vidí návštěvník hlavu čerta s vyplazeným jazykem. Čert
se dívá vpravo, kde je možno vidět mužskou hlavu s oslíma ušima. Její
tvář se velmi podobá císaři Františku Josefovi. Majitel hradeckého zámku Karel Maria sympatizoval v roce 1866 s Pruskem a byl proto Vídní
potrestán. Dvě hlavy na bráně hradeckého zámku jsou jeho pomstou.

Chtěl bych se zmínit především o třech Lichnowských. Kníže Karel
Lichnowsky měl titul komorníka císařovny Marie Ludoviky. Byl v
osobním a písemném kontaktu s Goethem. V Goethově korespondenci
se nacházejí i jeho dopisy. Najdeme mezi nimi i dopis o Hradci u Opavy,
kde pobýval dvakrát (1806 a 1811) i Beethoven, k jehož mecenášům
Karel Lichnowsky patřil.
Kníže Felix Lichnowsky (*1814) byl jedním z vůdců pravice ve
Frankfurtském parlamentě a byl zavražděn jedním stoupencem revoluce 18. září 1848 ve Frankfurtu. Je dějinnou ironií, že zastřelen byl právě
on, který se velmi zajímal o sociální problémy. Jeho srdce bylo uloženo
do zdi hradeckého farního kostela, na níž se nachází mosazná deska s
českým textem. Do češtiny bylo přeloženo i jeho křestní jméno Felix Štastný. Felix Lichnowsky byl i literárně činný. Ve Frankfurtu vyšly v letech 1841-42 dva svazky jeho španělských vzpomínek Erinnerungen
aus den Jahren 1837-39. V Mohuči vyšla jeho kniha Portugal, Erinnerungen aus dem Jahre 1842. V šedesátých letech našeho století bylo objeveno v knihovně hradeckého zámku přes osmdesát grafických listů
Goyových s jeho vlastnoručními poznámkami na okraji. Byly koupeny
kdysi Felixem Lichnowskym ve Španělsku.
Slavným se stal jeden Lichnowsky v našem století, totiž Karel Max
(1860-1928). V letech 1912-14 byl německým velvyslancem v Londýně.
Musel se vzdát svého místa. Příčinou byl jeho spis Meine Londoner
Mission 1912-1914, který byl považován za útok na německé ministerstvo zahraničí. Kníže Karel Max byl vyloučen i z pruské panské sněmovny. Praví-li se o něm, že »zastával jednostranně přátelské stanovisko vůči Anglii«, falšuje se tím skutečnost. Karel Max Lichnowsky varoval německou vládu před klamnou nadějí, že Anglie bude v případě války bojovat na německé straně. Pro své kritické stanovisko vůči německé
politice a pro svou předpověď katastrof, jež na Německo později přišly,
považovali ho přehnaní nacionalisté za zrádce. V roce 1927 vyšly v
Drážďanech ve dvou svazcích jeho memoáry pod titulem Auf dem Wege zum Abgrund.
Kníže Karel Max byl ženat s Mechtildou, rozenou hraběnkou z Arco-Zinneberku (1879-1958), pravnučkou Marie Terezie. Mechtilde
Lichnowsky napsala řadu knih. V tomto prostředí chtěl bych se zmínit o
jedné z nich, jež vyšla v roce 1924 pod titulem Der Kampf mit dem
Fachmann, jež zůstává, jak patrno z názvu, dodnes aktuální. V zámku
Hradci se nachází portrét Mechtildy Lichnowské od Oskara Kokoschky.
Básník Julius Zeyer
Praha byla po staletí centrem tří kultur: české, německé a židovské.
Život českého básníka Julia Zeyera (1841-1901) byl ovlivněn všemi třemi.
Zeyer nebyl francouzského a šlechtického původu, jak se ještě dnes
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často tvrdí. Jeho předkové pocházeli z okolí Heilbronnu a všichni byli
tesaři. Jeho praděd Johann Balthasar se přestěhoval do Reichenweieru v
Horním Alsasku. Měl více synů. Jeden z nich (Johann) přišel přes Vídeň
do Prahy, kde se oženil s Barborou Železnou a založil tak pražskou větev rodiny Zeyerů, která zbohatla. Zeyerův otec Jan byl velkoobchodníkem dřívím a vlastnil dvě pily. Jeho podnik se původně nacházel v
místech dnešního Hybernského nádraží v Praze. Matka byla dcerou
pražské židovské rodiny Weiseles. První životopisec Zeyerův, Jan Voborník, praví o ní: »Matka Eleonora pocházela ze staré rodiny židovské
v Praze. Dům jejího otce stával na Starém Městě. Lásku k rodnému domu věrně zachovávala, s dětmi jej navštěvovala a ráda vzpomínala na
některé starozákonní zvyky z domova. Jinak upřímně lnula k svému katolictví mariánskému, jehož poesií naplňovala ovzduší svých milovaných dítek. Byla vůbec paní výtečná, synem Juliem zbožňovaná, a jejímu vychování dlužno připsati mnoho v povaze básníkově« (Jan Voborník, Julius Zeyer, Praha 1907, str. 6). V domě rodiny Zeyerovy se
mluvilo více německy a francouzsky. Za rozvinutí svého básnického nadání děkuje Julius své české chůvě a jejímu vypravěčskému umění.
Obeznámila ho se světem českých pověstí a legend. Julius se vyučil tesařem, naučil se kancelářským pracím, vychodil reálku a poslouchal
později přednášky na Karlově universitě. Když mu bylo deset let (1851),
zemřel jeho otec ve věku 47 let. O celý podnik se nyní starala matka. Ačkoliv měla čtyři syny a tři dcery, měl velkoobchod dřívím převzít Julius.
Později však bylo všechno prodáno a Zeyer byl mezi českými básníky
první, který se věnoval jen literatuře a mnoho cestoval. Po svém pobytu
ve Vídni, kde se měl lépe připravit na své budoucí povolání, začala
(1862) jeho vandrovní léta. Pobyl určitou dobu v Hamburku, kde také
těžce pracoval. Byl dále ve Frankfurtu, Curychu a Paříži... Svůj pobyt ve
Frankfurtu líčí v úvodu své knihy Báje Šošany. Valerius v úvodu vylíčeného příběhu je Zeyer sám. Přečtěme si dojmy z města Frankfurtu:
»V překrásném onom čase tedy, kdy Valerius tak málo znal a tak
mnoho cítil, zavál jej jednoho dne vítr do staroslavného Frankfurtu. Dle
svého zvyku netrudil se Valerius věcmi, které se tak obyčejně za nejnutnější považují; snil na Roemeru před obrazem krále Václava o české minulosti, zahleděl se před kathedrálou do kamenného skupení bolestné
Matky Boží, rozjímaje, jestli to skupení nevnuklo Goethemu myšlenku
k oné neskonale hluboce cítěné scéně ve Faustu, kde Markéta před
obrazem Mater dolorosy úpí, horoval před břečťanem porostlou
Eschenhaimskou branou o kráse gothické architektury a nestaral se o
to, kam navečer hlavu položí. Nebylo také třeba, přibyl do Frankfurtu s
jistým dělníkem, s kterým se byl někde v Porýnsku seznámil, když vedle
silnice v stínu nějaké zříceninou korunované stráně odpočíval, a soudruh ten hledal po městě příbytek, mezi tím co Valerius snil, rozjímal
a blouznil. K večeru vedl jej společník úzkými uličkami do vysokého
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tmavého domu, kde byl pro oba komůrku pod střechou najal. Valerius
byl spokojen, byt ten byl nad míru levný, z okna bylo na bludiště starých
střech vidět, nebe, zatažené těžkými mraky, zdálo se docela blízké, a celý dům voněl co nejpříjemněji jablky, z kterých v přízemku lisovali mest.
Bylo již na podzimku, sklepy byly zásobou jablek naplněny a lis, pracující v tmavém koutě nedaleko schodů, působil až pozdě do noci hluk,
jehož utlumená, tajemná ozvěna až do komůrky pod střechou vnikala a
v paměti dřímajícího Valeria upomínky na staré pohádky o penězokazích budila.«
»Ráno druhého dne, když Valerius z domu vyšel, uviděl, že bydlí dva
kroky od Židovské ulice, zbytku to starého frankfurtského ghetta. Valerius byl pošmurným a středověkým vzezřením té ulice překvapen ...«
Valerius je pozván orientálním Židem, který bydlí se svou krásnou
vnučkou, sirotkem Šošanou (její jméno znamená v překladu Lilie). Zamiluje se do Šošany a Šošana do něho. Vypravuje mu jednotlivé příběhy
knihy ... (ty už s naším výkladem úvodu nesouvisí). Jednoho dne přijde
Valerius do domu, byt je prázdný a nikdo neví, kam Ben-Jehuda se svou
vnučkou odcestoval.
Citovali jsme část úvodu Bájí Šošany Julia Zeyera pro jeho lícení starého Frankfurtu, v němž básník strávil určitou dobu. Zeyer patří k nejznámějším českým básníkům 19. století. Německý básník narozený
v Praze, Rainer Maria Rilke, věnoval svou první básnickou sbírku Larenopfer rodnému městu. V této knížce čteme sonet:
An Julius Zeyer
Du bist ein Meister; - früher oder später
spannt sich dein Volk in deinen Siegeswagen;
du preisest seine Art und seine Sagen, aus deinen Liedern weht der Heimat Äther.
Dein. Volk tut recht, - nicht, voll von wahngeblähter
Vergangenheit, die Hand im Schoß zu tragen,
es kämpft noch heut und muß sich tüchtig schlagen,
stolz auf sich selbst und stolz auf seine Väter.
Es hat dein Volk sich seine Ideale
noch nicht versetzen lassen zu den Sternen,
die unerreichbar sind und Sehnsucht glasten;
du aber mahnst, ein echter Orientale,
es möge in dem Ringen nicht verlernen
auch im Alhambrahof die Kunst zu rasten.

Jsou básníci a knihy, v nichž se zrcadlí duše národa, určitého města
nebo člověka vůbec. Z tohoto hlediska bych chtěl vyzvednout dvě

Zeyerovy knihy. Předně jeho román Jan Maria Plojhar, jehož děj se
odehrává v jižních Čechách, v Praze, Římě a Campagni. V této knize vypisuje Zeyer české mal du pays, české utrpení nad stavem vlasti. K nejzajímavějším stránkám románu patří vidina města Prahy. Druhou knihou je Dům u tonoucí hvězdy. Její děj se odehrává v Paříži; je v ní však
vykreslen tragický osud člověka na kosmickém pozadí.
Rozdíl mezi Frankfurtem a Prahou, Čechami a Německem
Jaký je rozdíl v oblasti politiky mezi Čechami a Německem? V Čechách je politika spojena podstatně více s oblastí kultury, v minulém
století i dnes. Manifest více než tří set spisovatelů ovlivnil v roce 1917
postoj politiků. Pražské jaro 1968 bylo především dílem české a slovenské kultury. Hlavní referát v rámci 4. kongresu Svazu československých
herců v roce 1969 měl režisér Otomar Krejča. Ve svém projevu zdůraznil, že divadlo hraje pro svět lidí, a ne pro prosazení doktrin. Lidé, kteří
tvořili před pražským jarem divadlo, tušili a formulovali předem to, co
se později stalo předmětem veřejného uvažování a společenské a nakonec i politické akce. Krejča zdůrazňuje slovo »nakonec«.
Rovněž básnické dílo nositele Nobelovy ceny, Jaroslava Seiferta, je
svědectvím o spojitosti kultury a politiky. Svědčí o tom váha jeho slova
na zasedáních Svazu československých spisovatelů a jeho poesie. Přečtu
báseň Jaro 1936, která je zároveň malým portrétem Čech, tehdejších
Čech, připravujících se na válku (»vlasatice světlometů« nám připomínají protiletadlová děla a reflektory té doby.) a Čech tisíciletých.
»Knížecí meč«, o němž se mluví v závěru, je mečem svatého Václava.
Koruna svatováclavská je tisíciletou českou státní idejí, jež zahrnuje v
sobě dvě podstatně důležité myšlenky, totiž autonomnost českých zemí
a zároveň jejich vklínění do mezinárodního federativního celku.
Jaro 1936
Kde jsou tvé štětce, Boticelli?
Z lastury něha Venušina,
však země ke světlu se vzpíná
z dělnických rukou, jež se chvěly,
když duněl stroj a kovadlina.
Pelíšek příliš málo skrytý
a hnízdo vbité na lem skály,
chatrče bídy, katedrály,
jichž letopočty byly smyty.
To je ta země, již jsme milovali.
Je jarní půlnoc. Něžně prší
do načechrané pěny květů
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a vlasatice světlometů
se prohánějí na návrší
jak při hře s dětmi na přeletu.
Knížecí meč nám neopředl
pavouk, který se tiše kýve,
kresle své erby zádumčivé.
Je čas, by meč někdo zvedl
očistě ostří jeho rzivé.
Stín meče padá ve sny dětí
jak jejich strážce vždycky bdělý
a učí ty, kdož zapomněli
pro krásu země zešfleti.
Kde jsou tvé štětce, Boticelli?
Praha a Frankfurt v životě jednoho člověka
Frankfurt a Praha. Obě města jsou mně známá. Praha přispěla k mé
osobní formaci v mladých letech svými institucemi (viděl jsem ve stejné
době dvakrát Fausta; české představení na scéně Národního divadla,
německé ve Stavovském divadle), dále svými kulturními reprezentanty,
kteří v Praze bydleli a s nimiž jsem byl v kontaktu, a konečně svými památkami, svou krásou. Kdo v Praze bydlel, srovnává každé evropské
velké město, které navštíví - ať vědomě či podvědomě - s Prahou. Nenf
mnoho měst, o kterých bylo napsáno tolik básní jako o Praze.
Když jsem přijel kdysi do Frankfurtu, bránilo se něco ve mně proti tomuto městu. Jednoho dne jsem objevil Goethův vztah k Čechám. Pro sebe
objevil. A v pravé chvíli objevil. Začal jsem se zabývat tématem Goethe
a Čechy. Krok za krokem jsem objevoval duchovní tvář Frankfurtu, život, působení a dílo obyvatel, kteří v tomto městě bydleli. Můj prožitek
není mimořádný, je však charakteristický a ukazuje cestu. Pozitivní postoj k určité zemi, k určitému národu, k určitému městu se rozvíjí na cestě lepšího poznání kultury této země, tohoto národa a tohoto města.
(Přeloženo z němčiny)

JAN VLADISLAV

(Paříž)
OPOŽDĚNÝ NEKROLOG
Vladimír Vokolek

Prvního ledna minulého roku bylo básníku Vladimíru Vokolkovi pětasedmdesát let; uprostřed léta, 23. července 1988, po krátké nemoci
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zemřel. Už léta měl potíže se zrakem; svou paní přežil jen o několik
měsíců. Ne vždy přicházejí smutné zprávy rychle; téhle to trvalo zvlášť
dlouho, a tak se stalo, že to, co mělo být poctou a pozdravem k životnímu jubileu, těchto pár dávno chystaných řádků, se po otevření dopisu s
opožděným partem změnilo ve vzpomínku a loučení. Loučení s
jedním z těch, o kterých si za jejich života často dost dobře neuvědomujeme, koho v nich máme: teprve když odejdou a zanechají za sebou
dveře otevřené do prázdna - nebo do věčnosti - začne se nám v jejich
rámu postupně ustalovat celá jejich podoba a celá ta další ztráta, jimž
nepřestáváme přivykat v očekávání vlastního kroku přes poslední práh.
I když nyní míříme každý jinam
každý jinak potrefený terč v malém
který přenášíme bod za bodem do velkého
kde bychom se sešli kolem středu všech středů
jenž se nám tmí v očích a soustřeďuje
naši rozptýlenou bytost právě tam
a tím jsme vlastně zde
(Kam básník ..., ze sbírky Bílé místo, 1980)
Vladimír Vokolek měl jistě řadu mnohem bližších přátel. Mluví o
nich věnování některých jeho knih nebo básní, včetně těch, které připsal svým bratřím Vlastimilu a Vojmírovi ve sbírce Kříž a křídlo z roku
1974. Dokládá to jeho korespondence, například s Janem Zahradníčkem, jehož dopisy se podařilo vydat nejdřív v domácí svépomocné edici
Kvart a roku 1984 i tiskem v exilové řadě Poezie mimo domov pod názvem Adresát Vlastimil Vokolek. Svědčí o tom také doslov, který napsal
náš společný předčasně zemřelý přítel Emanuel Frynta v dubnu 1969 ke
knize Vokolkových próz Absurdanda, které tenkrát chystalo k vydání
severočeské nakladatelství Dialog, ale už je vydat nesmělo. Kniha teď
tvoří obsáhlý sedmý svazek souborného Díla Vladimíra Vokolka, které
vychází v Čechách rukopisně. A kromě těchto jmenovitých přátel bylo i
mnoho dalších, které nelze vzhledem k naší nelidské době ani při takovéto příležitosti jmenovat; některé z nich jsem zahlédl, když od něho
přicházeli se vzkazy, dopisy, rukopisy.
Ti všichni patrně věděli o Vladimíru Vokolkovi víc než já, a pokud
to už neudělali - jako třeba Jan Zahradníček ve svých dopisech - napsali by o něm asi leccos podstatnějšího. Životní shon, vzdálenost, ale
neopochybně i nedostatek pozornosti z mé strany způsobily, že mi
nakonec zůstaly v rukou a utkvěly v paměti jen zlomky obrazu: řada
jeho knih, pár rukopisů, hrstka dopisů a několik setkání. Shodou okolností však byla tato setkání spjata s důležitými událostmi naší společné
zkušenosti s dějinami.
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Cokoli píšu,
(kéž bych se nenaučil psát)
píšu pod diktátem historických dat
osudné osmy do svých smyček zadrhují hrdlo
ale mezi černými řádky svítají bílé okraje
za obzorem mé noci na jiné časy se blýská
signatář nebeské charty tam črtá svou šifru
abych i já k němu připojil své jméno
stvrdil svým podpisem cokoli píšu
(Cokoli píšu, ze sbírky Bílé místo, 1980)
První setkání bylo ostatně nepřímé. Bylo to za války, chodil jsem
ještě do střední školy a začínal doopravdy číst poezii. Otec mého spolužáka a přítele, řídící učitel na Vysočině, malíř a bibliofil, mi půjčil mimo jiné také knížky, které vydával pardubický tiskař Vlastimil Vokolek,
a pak mi dal i jeho adresu, abych prý mu zkusil napsat. Udělal jsem to,
poslal jsem mu něco z toho, co jsem se pokoušel psát, a stalo se něco, co
jsem vlastně ani moc nečekal: přišla odpověď, plná laskavého pochopení, povzbuzení i šetrné kritiky. Byla k tomu přibalena i knížka, pokud
se nemýlím, Holanovy básně v próze Kolury.
Bojím se, že jsem toho pochopení tenkrát dost zneužíval, a jsem rád,
že mi z naší bohaté korespondence z té doby zůstaly v ruce jen jeho odpovědi: v těch se zrcadlím díle shovívavému pohledu Vlastimila Vokolka
z té lepší stránky. Nakonec došlo i k osobnímu seznámení, když jsem
musel z Poličky do Pardubic k očnímu lékaři. Pan Vokolek mě přijal
právě tak laskavě a chápavě jako mé dopisy, provedl mě svou ztichlou
tiskárnou, ukázal mi svoji bohatou knihovnu, něco mi z ní bez váhání
půjčil - zejména velkou antologii moderní francouzské poezie, která
pak o lecčems rozhodla - něco mi daroval. Mezi těmi dary byla i první
knížka jeho bratra Vladimíra Poutní píseň k dobrému lotru, která vyšla
roku 1938 v edici Lis tří bratří. Jejího autora jsem tenkrát nepoznal, setkal jsem se s ním až později, myslím, že teprve po tom osudném roce
1948, který toho tolik nadobro rozmetal, včetně Lisu tří bratří. Tiskárnu Vlastimila Vokolka jsem už nenavštívil; jen jsem ji znovu zahlédl jako ve snu, když jsem roku 1980 četl v nové rukopisné sbírce Vladimíra
Vokolka Bílé místo báseň Celá v černém:
... ale proč jsi přišla celá v černém
jako bys šla někomu na pohřeb
a já se zeptal: Kdo ti umřel?
před tiskárnou se štítem Vokolek a Syn
a ty jsi odpověděla: Tady ses narodil?
Prošli jsme průjezdem na rozlehlý dvůr
kde bylo cítit spáleniště: Ještě doutná?
A oba jsme se zarděli vzpomínkou na oheň
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Hrabali jsme v popelu až jsme našli klíč
a otevřeli si dveře do rozsvícené chodby
Pod schodištěm otec odléval olověné matrice
zabraný do práce nezpozoroval náš příchod
Stoupáme po schodech a hned v první otáčce
už na tebe u okna čekal: Náš oleandr!
málem jsi vykřikla a sáhla do skrýšky
mezi kořeny najisto že tam zas bude
skrytý lísteček který jsi mnohokrát našla
a mnohokrát šla na tu tajnou schůzku
- se mnou? Nedůvěřivě se na tebe podívám
ale ty jsi již byla o dva tři schody výš
tak rychle jsi spěchala abys unikla schůzce
s ohněm který se vymotal z dýmu a teď vyšlehl
aby tě objal svými plamennými rameny
Ještě ho nevidím ale s tlukoucím srdcem slyším
jak zezdola s praskotem se sesouvá schod po schodu
pod jeho spěšně stoupajícími kroky ...
Co pro mne znamenal Vlastmil Vokolek, to jsem se pokusil po válce
naznačit tím, že jsem mu jako pravému původci věnoval svůj první výbor ze Shakespearových Sonetů. A třebaže jsme se ani pak mnoho nevídali, protože tomu prostě nepřál čas, kdykoli jsem se sešel s jeho bratrem
Vladimírem, byla to schůzka i s ním. Jistě také proto, že se oba vyznačovali řadou společných rysů, zejména dnes tak vzácnou noblesou, nevtíravostí a přitom schopností naslouchat druhému, nemluvě o neokázalé, ale hluboké vzdělanosti. U Vlastimila Vokolka o tom svědčí jeho
korespondence s Jakubem Demlem, Vladimírem Holanem, Františkem
Halasem a jistě i mnoha dalšími. U Vladimíra Vokolka to potvrzují
zvláště jeho rukopisné eseje a především ty dvě překvapující a u nás
dost ojedinělé knihy filozofických paradoxů a paramýtů Absurdanda a
Tak pravil Švejk. Zvláště četba těchto knih mi ukázala, jak málo jsem
znal Vladimíra Vokolka a jak nedostatečně jsem rozuměl tomu, co psal.
Ne že bych ho nečetl, pokud jeho knížky do roku 1949 vycházely, ale
strhávaly mě jiné proudy, fascinovaly mě jiné příklady, zejména Rimbaud, nebo spíš ten klamný obraz, který z něho udělali vykladači v dvacátých letech, obraz básníka, který dá před poezií přednost životu, akci,
ačkoli pravdou byl spíš opak... Nedůvěřoval jsem poezii ethosu a pathosu, na kterou vsadil Vladimír Vokolek, nevěřil jsem v její možnost v moderním světě, bál jsem se nebezpečí rétoriky, které v ní číhalo a kterému
ve zcela jiné a naprosto primitivní poloze propadla oficiální poezie.
Teprve čas a zkušenost s dějinami mě poučila, že takový způsob poezie,
jaký zvolil Vladimír Vokolek, je dnes nejen možný, ale i potřebný. Z čeho u něho pramenil, o tom hovoří jeho dopis z března 1977.
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«... Člověk netouží po ničem jiném než po vnitřním přátelství, porozumění, spříznění ve své osamělosti. Znáte modlitbu Baudelairovu:
Duše těch, které jsem miloval, duše těch, o kterých jsem zpíval, posilněte
mě, podepřete mě, vzdalte ode mne lež a zkázonosné výpary světa ... (l). Já
sám mám dojem, že poezie oněměla hrůzou ze své osamocenosti, s nikým vnitřně nekoresponduje, snad jí jen zbývá ta posunčina, která přešla do akční malby, kde přeškrtává jako Härtung jakékoli dorozumění,
jakoukoli iluzi vnitřního prostoru, a nechápu sám sebe, když to vím (a
nic si nenalhávám), že se chápu pera proti tomuto vědění, a že se zas
zkrvavím. Rád vám tyhle zkrvavené verše pošlu. Nebo je mám přivézt?
To bych předem oznámil. Jinak do Prahy - po smrti Emanuela Frynty dojíždím zřídka ...«
Osamělost, o které je řeč na počátku tohoto psaní, trvala u Vladimíra
Vokolka zvlášť dlouho a byla provázena všemi možnými ústrky, jež si
režim a jeho pohotoví služebníci dovedli vymyslet pro občany druhé kategorie, zvláště intelektuály nebo dokonce spisovatele, pokud nechtěli
sloužit. I když se je člověk snažil ignorovat, nešlo to, už proto ne, že na
to vzdorování vyplýtval tolik sil, že mu pak chyběly při vlastní práci. Byl
to začarovaný kruh a pro lidi jako Vladimír Vokolek na tom ta vychvalovaná šedesátá léta mnoho nezměnila. Opakuji, ač měl za sebou sedm
knih, Slovník českých spisovatelů jej opominul, třebaže na druhé straně uvedl několik začínajících básníků s jedinou vydanou knížkou, ale
nadějnějším kádrovým profilem; ač měl v ruce řadu nových rukopisů,
podařilo se z týchž důvodů vydat roku 1967 pouze výbor ze starších veršů Mezi rybou a ptákem, jak je o tom řeč v následujícím odstavci; ač mu
bylo pětapadesát let, byl do Svazu spisovatelů přijat jako nějaký začátečník pouze za kandidáta. V dopise, kterým se v dubnu 1968 přihlásil
do Kruhu nezávislých spisovatelů, o tom s ironií napsal:
»... Co se týče mé kandidatury, o to má zásluhu Diviš, sám napsal žádost, dal mi podepsat a poslal ručitelům, Seifertovi a Závadoví, kteří ji
vřele doporučili (jak psal Diviš). Dokonce, aby věc urychlil, poslal Svazu tehdy korekturu mé poslední knihy, která nato asi za měsíc vyšla.
Když jsem obdržel letos kandidaturu, cítil se tím chudák víc dotčen než
já. Asi před čtrnácti dny jsem seděl v Klubu s Jaromírem Hořcem a Vlastimilem Maršíčkem. Hořec znenadání napadl Maršíčka pro mou kandidaturu a dostalo se mu asi této odpovědi: že je to věcí náhody, kdo v komisi momentálně byl; že tam pravděpodobně byli lidé, kteří sledují literaturu až po roce 1948, co bylo předtím, neznají ...«
Není snad ani třeba připomínat, že po roce 1968 se historie z roku
1948 opakovala; normalizace znovu odsoudila Vladimíra Vokolka k samotě a mlčení, k té potupné uličce, kterou běhávali kdysi z trestu vojáci
a kterou prošlo za poslední půlstoletí tolik českých vzdělanců:
(1) Citát Baudelairovy »modlitby« v dopise V. Vokolka z března 1977 je uveden v původním francouzském zněni.
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Probíhám svými dějinami mezi řádky probíhám
od prvního dne kdy jsem v nich začal číst
svůj rozsudek slabikovat prstem si ukazovat
Ta dy te dy jsem ... Už abych byl pryč!
Koncem roku 1980, kdy dokončil sbírku Bílé místo, z níž jsou tyto
verše, a kdy už bylo rozhodnuto o mém odchodu z Čech, Vladimír Vokolek mi napsal dopis, který byl nejen loučením, ale i jakýmsi shrnutím
jeho básnického osudu:
»... Děkuji za ocenění Národa (2). V době všeobecného nadšení a
díků ušel pozornosti stejně jako Cesta k poledni. Ne už Vyprodaný čas
po roce 1948, a proto jej Vyšehrad už nedal do prodeje a náklad hodil do
stoupy. Dostalo se mi toho, nepříliš záviděníhodného, údělu, že jsem byl
jakousi Kasandrou v české poezii, Theiresiasem v české tragedii. Kéž by
byl slepý! Žijeme v podivném, ne ve vlastním, ale vypůjčeném čase z antické tragedie nebo z baroka, o němž píšete, z baroka pobělohorského i s
tou strašnou emigrací, vnější i vnitřní. Vy odcházíte ... Budete scházet!
Pevně však věřím, že i tam budete na svém místě a možná víc než zde.
Vzpomeňte na závěr Sokratovy obrany: Ale je už čas, abychom odešli, já
na smrt (myslím teď na sebe), vy k životu (myslím na vás); kdo z nás jde
k lepšímu, není známo nikomu leda Bohu.«

ANTONÍN KRATOCHVIL

(Mnichov)

JSOU KULTURNÍ PAMÁTKY SOUČÁSTÍ NÁRODNÍ TRADICE?
V současné době probíhá jak v oficiálním tisku opatrná kritika chátrání a ničení uměleckých, historických a náboženských objektů, tak
ostrá kritika v neoficiálním, disidentském tisku. Závažné kritiky, které
režim nemůže přehlédnout, přicházejí i ze zahraničí, kde poslanci různých
stran např. ve Spolkovém sněmu v Bonnu kritizují katastrofální stav
kulturních památek v ČSSR a žádají pomoc a iniciativní řešení těchto
problémů (1).
(2) Sbírky Národ na dlažbě, která vyšla roku I94S.
(1) Ackermann-Gemeinde, velká katolicky orientovaná organizace ve spolupráci se Spolkem
Adalberta Stiftera, německého spisovatele narozeného v Čechách, uspořádaly v posledních zářijových dnech 1988 v Mnichově symposium na téma Hovory o střední Evropě. Přítomna byla řada akademických hodnostářů a profesorů a několik politiků. Mezi
nimi byl i Josef Grünbeck, poslanec liberální vládní strany FDP, který je rodákem z
Mostecka. Ve svém příspěvku věnoval - před tímto mezinárodním fórem - pozornost
katastrofálnímu stavu kulturních památek v českých zemích. Zdůraznil, že bez účinného
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Vedle kulturních a uměleckých památek se objevují odborné i diletantské kritiky v samotném režimním tisku na nepromyšlenost asanačních zásahů do tradičních městských čtvrtí především např. Žižkova v Praze.
Výmluvy režimních i stranických pracovníků jsou často nekvalifikované a ilustrují nejlépe celou katastrofální situaci v tomto rozsáhlém
sektoru.
Umělecké památky
V této oblasti dosáhly jak domácí, tak i zahraniční kritické hlasy největší rezonanci. Tato skutečnost přinutila režim, že od 1. ledna 1988 byl
zákon č. 22/1958 o kulturních památkách v ČSR nahrazen novým zákonem ČSR č. 20 ze dne 30. března 1987 o státní památkové péči. Zákon
zdůrazňuje, že ministerstvo kultury je nyní plně odpovědné za renovace
a zachování uměleckých památek. Dříve spadala odpovědnost na národní výbory a různé jiné orgány a organizace.
V roce 1968 a 1969 žádaly jak časopisy Svazu československých výtvarných umělců, tak i Československé i Slovenské akademie věd vydání nového zákona na ochranu kulturních, uměleckých a náboženských a historických památek. Zůstalo ovšem jen u diskusí, které z velké
části odhalily nenahraditelné škody způsobené v posledních 20 letech.
Do diskusí tehdy mohli po prvé zasáhnout i odborníci na církevní památky z řad duchovenstva i katolických laiků, jako např. prof. Dr. Růžena Vacková a prof. Dr. Josef Zvěřina (2). Tehdy požadovaná definice odpovědnosti za stav památek je uskutečněna v zákoně č. 20/1987. Bylo
by ovšem předčasné dělat jakoukoli pozitivní prognózu. Bližší podrobnosti o složení komise, která na ministerstvu kultury - tento rezort spadá pod jeho správu - bude prohlašovat určité objekty za kulturní památky a bude také rozhodovat o financích na jejich renovace, není nic
známo. Zatím se jen šíří dále v tisku stížnosti na chátrání kulturních a
uměleckých památek. V 50. letech v rámci ateistických kampaní a násilné kolektivizace venkova docházelo k postupnému uzavírání, ničení a
likvidaci kostelů, kaplí, zámeckých a klášterních objektů, které byly dány pod vojenskou správu či správu mládežnických organizací pro letní
tábory a branná cvičení atd.
a rychlého přispění jsou odsouzeny k zániku. Poslanec Grünbeck žádal, aby v Německé
spolkové republice byla ustavena pracovní skupina, která by se s československými
úřady starala o záchranu klášterů, kostelů a budov, protože je to v obapolném zájmu
(citováno ze zápisu). Pasáž z Grünbeckova projevu byla otištěna v prosincovém čísle
(č. 12) Národní politiky.
(2) Prof. Vacková i prof. Zvěřina byli v 50. letech odsouzeni k dlouholetým trestům. Dr.
Vacková byla vězněna plných 16 let; byla profesorkou klasické archeologie a výtvarného
uměni na Karlově universitě. Rovněž teolog Zvěřina patří k významným teoretikům umění,
je autorem řady významných knih přeložených do rady kulturních jazyků. K nejznámějším
patří Výwarně dilo jako znak, vydalo nakladatelství Obelisk v Praze v roce 1971.
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Do tohoto vysloveně tragického stavu vzácných kulturních a uměleckých památek vneslo trochu světla teprve reformní hnutí roku 1968.
A není bez zajímavosti, že právě v začátcích »normalizační éry« tehdejší ministr kultury Miroslav Brúžek přiznal nedostatky v památkové
péči »způsobené celým dlouholetým předcházejícím údobím« (3). Ve
svém projevu se tehdy ministr Brůžek opíral - aniž by je jmenoval - o
články v ústředním orgánu Svazu československých výtvarných umělců
Výtvarná práce, kde bylo několikrát zdůrazněno, že »žalostný stav památek a neutěšený stav památkové péče je zastírán existencí zákona o
kulturních památkách z roku 1958, ale již jen soupis památek byl proveden bez hodnotících hledisek a zcela diletantsky« (4). Pro posouzení
současného stavu je zajímavé si připomenout Memorandum Ústavu
pro dějiny a teorii umění Akademie věd, které ještě v roce 1966 cenzura
zabavila a teprve v roce 1968 byla o něm veřejnost informována (5).
Zničené památky, na které poukazovali v roce 1968 představitelé
svazu výtvarníků a konečně i sám ministr Brúžek, jdou do několika tisíců. Můžeme zde uvést jen několik nejkřiklavějších případů a srovnat je
s dnešním stavem. K největším škodám pravděpodobně došlo např. v
širokém komplexu historického barokního kláštera Doksany v litoměřickém okrese, ve kterém amatérsky zřídil státní statek bytové jednotky a různá skladiště, dále renesanční zámek s barokní přestavbou
českých mistrů v Uherčicích u Znojma byl nejdříve už používán jednotkami pohraniční stráže a potom předán státnímu statku, který jej používal nějakou dobu jako skladiště a pak jej přenechal zcela svému osudu.
O chátrajícím stavu nikoho neuvědomil.
Renovační práce, které byly na různých objektech v letech 19681969 započaty, nebyly z velké části vůbec dokončeny. Jednak chyběly
odborné síly a materiál, jednak režim ztratil zájem o další renovační
práce, především v období, kdy se stal ministrem kultury Milan Klusák,
který byl vysloveně byrokratem nezajímajícím se o kulturní dědictví minulosti. Jako příklad současného stavu kulturních památek může
sloužit historický letohrádek Kinských v Petřínských sadech. Bohumila
a Jana Cvekovi líčí současný stav slovy: »V letohrádku již nejde leta
topení, neteče voda a osvětlení je již letitým problémem. Letohrádek
Kinských je kulturní památkou, jak hlásá tabulka nad vchodem ... Zůstává
tedy otázka: Kdo nese vinu na dlouhodobě neutěšeném stavu památného
objektu? Kdo nese vinu na mrhání zdravím, trpělivostí Udí tam pracujících
a za stav pracně získaných depozitních exemplářů a tudíž za znevažování
práce lidí současných a práce jejich předchůdců?« (6).
(3) Radio Praha, 7. května 1971; A. KRATOCHVIL, Žaluji Jíl, Křesťanská akademie v Římě
1977, str. 204.
(4) Výtvarná práce, 2. srpna 1968, str. 1 a 2.
(5) Dějiny a současnost, č. 4, duben 1968.
(6) Rudé právo, 22. dubna 1988, str. 5.

Přinesla glasnost a perestrojka v oblasti kulturních památek nějaké
výsledky? Závažnou odpovědí je článek prof. Pavla Vodňanského v
Tvorbě (7), který zdůrazňuje: »V prvních letech 7. pětiletky bylo v ČSR
již jen asi 22% nemovitých kulturních památek v dobrém stavu, 38%
vyžadovalo nutné opravy, 33% rekonstrukce a 7% bylo již v úplně havarním stavu. Velmi vážný je stav historických celých jader měst, zejména městských památkových rezervací. Tyto oblasti představují významný, ale naprosto nedoceněný prostorový kulturní potenciál. Jsme svědky, jak jednotlivé objekty např. v Kadani, Žatci, ale i v Olomouci se doslova rozpadávají... Podcenění údržby a oprav v národním hospodářství
v poválečném období mělo za následek zrychlování přirozeného procesu stárnutí a opotřebování stavebního fondu« (8). Profesor Vodňanský
si dále všímá skutečností, které dříve byly cenzurované. Uvádí: »V posledních 30 letech muselo být v ČSR upuštěno od ochrany více než
3.500 kulturních památek, a to především pro jejich katastrofální stav,
který vznikl jako důsledek péče uložené zákonem.« Mezi největší úbytky uvádí kategorii památných zemědělských usedlostí a církevních
objektů.
Církevní a náboženské památky
Počet zničených církevních a náboženských objektů a uměleckých
děl se dnes již nedá zjistit. Podle samizdatového nepravidelně vycházejícího věstníku Velehrad byl počet zničených objektů a uměleckých
děl v rozmezí 1950 až do začátku 60. let přibližně kolem dvou tisíc jen v
českých zemích. Záznamy ze Slovenska neměl Velehrad k disposici (9).
Situaci charakterizoval v době Pražského jara list Svoboda slovy:
»Počet (zničených) kulturních a historicko-náboženských památek jde
do tisíců, ztratily se hodnoty, jejichž výše sahá do milionů korun« (10).
Vedle poškozených vzácných náboženských památek, jako byl zrušený
klášter v Teplé, jeden z největších klášterních objektů v Československu, kde ve slavné knihovně byly konírny, neboť klášter až do roku 1959
spadal pod vojenskou správu, byly škrtnutím pera zrušeny významné
chrámy, kostelní stavby a modlitebny všech církví, včetně památných
synagog mimo Prahu (11).
Jaký byl poměr k lidovému umění - komunistickou stranou tak propagovanému - ukazují památky lidové zbožnosti a lidové tvořivosti,
které byly většinou ze 17. a 18. století. Tyto památky byly zničeny při násilné socializaci venkova, při rozorávání mezí, a pokud byly v oblastech
vojenských cvičení, tak se prostě staly terčem cvičných střel atd. Že
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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1\<orba, č. 42, 19. ř(jna 1988, str. 3.
Tamtéž.
Velehrady nepravidelné samizdatové periodikum, č. 2, září 1987, příloha.
Svoboda (Praha), 28. dubna 1968; A. KRATOCHVIL, Žaluji lil, cit, str. 203.
Studie t. 98-99 (U-III/1985), str. 174.

nenastala velká změna mezi 50. lety a druhou půlí 70. let, dokazuje, že
vzácná památka barokní architektury v Praze, klášter karmelitánů, byl
diletantsky přebudován na Dům sovětské kultury (12). Karmelitský
klášter v Rytířské ulici měl po celé Evropě známé barokní štuky a křížovou chodbu, ze které byla udělána chodba sovětské fotografie. Protest
pražského arcibiskupa Tomáška zůstal tehdy bez odpovědi.
Situaci dokresluje jen zničení vzácných klášterních knihoven, které,
pokud nebyly rozkradeny, zešrotovány či prodány na Západ, byly uloženy v naprosto nevyhovujících, mnohdy vlhkých prostorách. O výsledcích takového uložení vzácných náboženských tisků píše v
Práci (13) Michael Borovička. V budově bývalého františkánského kláštera na Jungmannově náměstí v Praze je v prvním patře uložena vzácná
knihovna ze zbytků pěti klášterních knihoven. V místnosti je »nevětraný vzduch ... Regály se naklánějí doprostřed místnosti. Dr. Alena Richterová, jediná osoba, která tyto památky má na starosti, vysvětluje, že
pohyb regálů způsobila stavba metra, během níž byla budova staticky
porušena. Situace v ostatních depozitářích klášterních knihoven není
lepší, spíše horší.« Borovička se v závěru ptá, zda vzácné středověké iluminované rukopisy a ostatní knihy za současné situace »přežijí rok
2000«? »V zahraničí je běžnou formou ochrany vzácných písemných
památek faksimilování... u nás však veškerá iniciativa knihovníků naráží na nezájem.«
Otázka asanací historických čtvrtí měst
V současné době probíhá v domácím tisku stále silnější volání po
uchování a záchraně památných objektů, bloků domů a ulic v řadě
historických měst, kterým hrozí havarní stav a rozpad. Ing. architekt
Karel Gavlas v Živých slovech zdůrazňuje: »Vysokoškolské studium
kleslo na úroveň stavebních průmyslovek ... Umělecký tvůrčí proces
není respektován a důsledky jsou nyní v široké veřejnosti známé. Panelový monopol stavební výroby zapisuje tento stav do historie. Ve výstavbě, urbanismu a architektuře platíme zdravím, pohodou lidí a miliardami korun za absolutní nevyužití ... Co se stalo na Staroměstském náměstí (přestavba Staroměstské radnice) je jen logickým důsledkem pomýlené filozofie naší výstavby. Když jsem téměř před čtvrt stoletím varoval před takovým postupem, sjezd architektů bouřlivě souhlasil. Já
jsem byl však za své vystoupení ještě v noci přísně souzen, že jsem sjezd
rozbil, a stal jsem se tak nezaměstnaným« (14). V Praze jako nejnecitlivější je j- podle disidentských Lidových novin - diletantsky zásah do
»srdce Žižkova«, kde má dojít k velkým asanacím. Mají být zbourány
(12) Radio Praha, 27. května 1976.
(13) Práce, 11. listopadu 1987, příloha.
(14) Radio Praha, 19. června 1988.
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tradiční městské bloky, kde žijí lidé, kteří se zde také narodili. Původní
ulice se mají zdvojnásobit, aby to bylo pěkně podle norem (15). Na vybagrovaná staveniště mají být podle plánu namontované paneláky. Podle
propočtu tento zásah do charakteru žižkovské čtvrti má stát více než
miliardu korun. Podobné hrubé zásahy se již uskutečnily nebo se mají
provést v nejbližší době ve městech jako Olomouc, Jindřichův Hradec a
Lokty.
Volání nejen historiků a architektů, ale i hlasy z ciziny způsobily již
poplach v letech 1956-1964 v Chebu. Na záchranu historického jádra
Chebu se tehdy prostavělo celkem necelých 180 milionů korun z původně navrhované nutné sumy 240 milionů korun. Podobně se hospodařilo i v jiných historických objektech. Téměř nikde nejsou dodnes vytvořeny podmínky pro regenerační proces. Je sice z oficiálních míst i tisku všeobecně známé, co je teoreticky třeba dělat. Praxe tomu však
neodpovídá! Památková péče se může opřít o nový zákon, chybí ovšem
dosud to hlavní: jeho splnění v praxi.
*

*

*

Mezi kulturní památky patří též vzácné tisky z různých starých,
hlavně klášterních knihoven. O jejich současném stavu, především ve
Státní knihovně ČSR došel nedávno rozbor, z něhož zde v upravené podobě a s dodatky uvádím některé části.
Obecná charakteristika historického knižního fondu
Historický knižní fond (16) tvoří nedílnou součást kulturního dědictví. Rukopisy spolu se starými a vzácnými tisky dokumentují velký
vklad našich národů do světového kulturního bohatství a světové vzdělanosti jedině ve vzájemných vazbách a propojeních s přítomností a
budoucností. Tyto fondy jsou také významným nástrojem formování
(15) Lidové noviny, č. 9, září 1988, str. 20.
(16) Historický knižní lond lze definovat jako soubor rukopisných a tištěných památek,
který vykazuje následující znaky: skladba fondu je v čase uzavřena, ale doplňováni
probíhá nadále. Z hlediska časového vzniká od počátků knižní vzdělanosti až do roku
1800, případně 1860 a výše. Z hlediska původu uvažujeme o rovině institucionální
(kláštery, fary, koleje, univerzita aj.) a soukromé (měšťané, šlechtici, učenci). Jeho
struktura jc tvořena rukopisy, prvotisky (knihy vytištěné do roku 1500) a starými tisky
vydanými do roku 1800, případně 1860 a výše. Mimo to je třeba zařadit sem i tisky
mladší, které svou unikátnosti na označení »historický« knižní fond teprve aspirují
(např. bibliofilie, vzácné uměnovědné publikace apod.). Z hlediska dochováni nejde
tedy jen o knižní celky vytvořené v minulosti, ale i o fondy cílevědomě sestavované z
unikátů či knih dochovaných v omezeném počtu; v poslední době vytvářejí »historický« knižní fond také knihy drahé (především zahraničního původu) a knihy
ohrožené (např. domácí Časopisy 19. století). Historické knižní fondy se dnes vyskytují
nejvíce v knihovnách, muzeích a archívech všech stupňů. Součástí historického
knižního fondu jsou též různé sekundární materiály, tj. dobové katalogy, nákupní doklady uj. a historický mobiliář.
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tradic a vlastenectví. Mají nezastupitelné funkce v estetické výchově.
Rukopisy a tisky představují též vynikající a dnes velmi využívaný materiál pro komplexní studium dějin jednotlivých národů. Stávají se tak
jedním z prostředků poznání (17).
Historický fond nechápeme jako zkamenělou sbírku knih vážící se
svým původem vždy jen k určité instituci nebo historické osobnosti. Domácí i zahraniční pojetí této oblasti se naopak neustále rozšiřuje. Je to
způsobeno nejen plynutím času, ale i narůstajícími požadavky, které
jsou na historické knižní fondy v současnosti kladeny.
Pojem historický knižní fond je tedy třeba chápat relativně, poněvadž některá hlediska se z roviny »historické« zákonitě přesouvají směrem k přítomnosti a naopak některé celky vytvářené teprve dnes si zaslouží označení »historický fond« v nedaleké budoucnosti. Z tohoto
pohledu se proto někdy uvažuje o synonymním označení »vzácný
knižní fond«, které stírá časové rozdíly mezi minulostí a přítomností.
Povinností každé instituce spravující tyto knižní fondy je vytvořit
podmínky pro jejich všestranné zabezpečení a využití. Ve Státní knihovně ČSR je nejcennější část historického knižního fondu spravována
oddělením rukopisů a vzácných tisků.
Profil oddělení a jeho fondy
Oddělení rukopisů a vzácných tisků SK ČSR bylo založeno roku
1919. Je to speciální oddělení, v němž jsou uloženy - jak to ostatně
vyjadřuje jeho název - rukopisy, prvotisky, staré a vzácné tisky včetně
různých vyhraněných knižních celků (např. fond vzácných knižních vazeb, dochované knihovny význačných osobností, rekonstruované historické knihovny, staré mapy, bibliofilie apod.). Mimo vlastní fond SK
ČSR jsou zde uloženy též státní deponáty (Roudnice). V současné době
jsou trezory oddělení zaplněny asi 88.600 svazky. Dalších 106.355 svazků, o něž oddělení pečuje, se nachází v původních interiérech 5 svěřených klášterních knihoven.
Při posuzování oddělení nesmíme vycházet jen z interních ukazatelů
a vazeb, např. z rozsahu historického fondu a počtu pracovníků. Je třeba si uvědomit také určité mimokontextové okolnosti, jako je centrální
postavení SK ČSR nejen v měřítku pražském, ale i národním nebo dobrá
tradice v práci se čtenářem či obsáhlá příruční knihovna ke studiu rukopisů
(17) Prvním předpokladem pro zpřístupnění těchto fondů široké veřejnosti je nejen odpovídající uložení a ochrana, ale i knihovnicko-bibliografické a následné vědecké
zpracování. S historickými fondy se velice úzce stýkají nauka o rukopisech, inkunabulistika, dějiny knihtisku a knižních vydavatelství, dějiny obchodu i soukromých a institucionálních knihoven, výzkum čtenářských zájmů i dějiny bibliografie. Bez nich si
lze jen stěží představit bádání v oblasti literární historie, všeobecné historie, kulturní
historie, uměnovědy či muzikologie apod.
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a tisků. I tyto okolnosti silně působí na návštěvnost oddělení a zpětně
pak ovlivňují jeho strukturu a chod. Základním momentem je však jedinečné kvantitativní i kvalitativní rozpětí historického knižního fondu
SK ČSR.
Ve fondech umístěných v trezorech oddělení rukopisů a vzácných
tisků je celkem 8723 svazků rukopisů. Pocházejí z původního fondu
UK, deponátů a ze svěřených klášterních knihoven. Jde většinou o středověká bohemikální a evropská díla, nechybějí však i rukopisy orientální (např. indické 461 svazků, řecké papyry 7032, turecké 300, arabské
200, perské 150 atd.). Ve fondu se nachází velké množství světových rarit, u nichž nelze stanovit nominální či uměleckou hodnotu jako např.
Kodex vyšehradský a celá řada vzácných a v české kultuře neopakovatelných rukopisných torz a inkunábulí. Jejich výčet by přesáhl rozsah
této zprávy.
Klášterní knihovny svěřené do péče SK ČSR
V letech 1950-1951 předala Náboženská matice v Praze ministerstvu školství a kultury knihovní fondy 5 pražských zabavených klášterních knihoven. Odbornou správou byla pověřena Národní knihovna (dnes SK ČSR). Jde o fondy benediktinů (Břevnov), křížovníků s červenou hvězdou (Husova 8, Voršilská 1), dominikánů u svatého Jiljí (Husova 8), augustiniánů u svatého Tomáše (Malá Strana) a františkánů u
Panny Marie sněžné (Jungmannovo náměstí 18). O několik let později
byly klášterní fondy předány do péče oddělení rukopisů a vzácných tisků.
Se souhlasem ministerstva zůstaly knihovny zachovány jako historické celky v původních barokních interiérech pocházejících ze 17. a
18. století. Budovy, v nichž se knihovny nacházejí, patří různým institucím (ministerstvu vnitra, Ústřední správě kolejí a menz UK apod.).
Klášterní knižní fondy obsahují 106.355 svazků starší i novější literatury, z toho 250 středověkých rukopisů a přes 500 prvotisků. Nejcennější jednotliviny byly již dříve soustředěny do trezorů oddělení. V
současné době se v této praxi pokračuje. Knihovny netvoří jen díla teologická, jak by bylo možné se domnívat, ale většina obsahuje stále žádanou literaturu historickou, zeměpisnou, lékařskou aj. Obzvláště vhodné
pro perspektivní využití se jeví fondy časopisů a naukové literatury 19.
století. V žádném případě nejde tedy o mrtvý fond: pokud to dovoluje
bibliograficko-informační aparát (tj. katalogy knihoven) a technické
podmínky uložení, knihy z klášterních knihoven jsou běžně žádané a
běžně půjčované do studovny oddělení rukopisů.
Provozní a odborný úkol oddělení
Péče o klášterní knihovny probíhá po linii knihovnické a technickoprovozní. V současnosti je důležitější aktivita technicko provozní,

zvláště již proto, že po 30 let se klášterním knihovnám nemohl plně věnovat v oddělení více než jeden pracovník, jehož energie byla povšechně pohlcována tvorbou dílčích soupisů či revizí klášterních katalogů.
Teprve v letech 1983-1986 se v péči o tyto fondy vystřídali tři mladí pracovníci a v současnosti jim může oddělení poskytnout asi polovinu jediné pracovní síly.
Technický stav objektů, vnitřního užitkového vybavení i historického mobiliáře je silně znepokojující. Historický mobiliář je zinventarizován a tam, kde to bylo nutné, je provizorně zajištěn proti mechanickým
vlivům. V červnu 1985 provedlo oddělení ochrany a restaurování fondů
SK ČSR odbornou prohlídku klášterních knihoven. Bylo konstatováno,
že stav je všeobecně velmi neuspokojivý a v mnoha případech až kritickýl
Podmínky uložení knih neodpovídají režimu správného skladování a
podílejí se tak na urychlování procesu stárnutí a likvidace historických,
jedinečných knižních fondů. V souvislosti s technickým stavem objektů
či knihovních sálů trpí všechny fondy silným zaprášením (Břevnov,
Jungmannovo náměstí 8, svatý Tomáš na Malé Straně) a jinou hrubou
nečistotou (Voršilská). Ve většině depozitářů byla dále zjištěna vyšší
vlhkost vzduchu, která způsobila plísňové napadení (knihovna františkánů na Jungmannově náměstí napadena plísní ze dvou třetin, knihovna augustiniánů u svatého Tomáše na Malé Straně napadena z jedné
čtvrtiny, břevnovský fond je plísní napaden v úplnosti). Kromě plísňového napadení byl na Břevnově a částečně u svatého Tomáše zjištěn také
výskyt aktivního červotoče. Dosud zde nebyly podniknuty žádné záchranné akce.
Stejně nedostačující situaci vidíme v knihovnicko-bibliografickém
zpracování klášterních knihovních fondů. Historické rukopisné katalogy se ukázaly být ne vždy dobrým a spolehlivým vodítkem, a proto bylo
v roce 1950 přistoupeno krekatalogizaci a konsignaci fondu. Tyto práce
prováděli pod vedením stálého pracovníka dva externisté. Pro nedostatek finančních prostředků však musely být zastaveny. Tiskem vyšlo pouze několik dílčích soupisů prvotisků a soupis rukopisů z křížovnické
knihovny.
V podzimním období roku 1986 proběhly nové komplexní prověrky
klášterních fondů za účasti všech zainteresovaných složek a institucí.
Vypracované záznamy se stanou závazným podkladem pro plánovitou
likvidaci těch nejzákladnějších nedostatků v oblasti elektroinstalace,
stavebních úprav a ošetřování napadaného fondu. Již nyní je však jisté,
že si tyto práce vyžádají čas a finanční prostředky. V případě nutného
vystěhování některých objektů (zvláště u sesouvající se knihovny františkánů na Jungmannově náměstí) bude třeba uvažovat o náhradních
prostorách. SK ČSR, která zápasí se skladištní plochou pro vlastní moderní
fond, tyto náhradní prostory prozatím nemá. V rámci redislokace knižních
fondů SK ČSR se uvažuje o využití části skladištního areálu v Brnkách.
173

Prognóza
Oddělení ochrany a restaurování fondů SK ČSR nemůže pro potřeby
trezoru i klášterních knihoven vyčlenit ročně více než 8500 pracovních
hodin, tj. asi jednu třetinu celkové kapacity. Z toho vyplývá, že i přes
největší zájem udržovat fond v optimální úrovni je možné za dané situace podrobit individuálním zásahům maximálně pět rukopisných a devět
tištěných svazků ročně.
Tyto možnosti jsou však v příkrém rozporu se stavem historického
fondu SK ČSR. Individuální konzervaci a restauraci si v současné době
zcela naléhavě žádá asi na 4000 rukopisů (tj. 46% celého rukopisného
fondu), 500 prvotisků (tj. 17%), 30.000 tisků (tj. 39% tištěného fondu
chovaného v trezorech SK ČSR) a konečně asi polovina fondu všech
klášterních knihoven (50.000 svazků). Průzkum starých tisků uložených v univerzálním skladišti a v depozitářích (Postoloprty, Nučice) by
ukázal výsledky obdobné, ba i horší.
SK ČSR využívá k ochraně svého historického fondu všechna běžně
doporučovaná a všeobecně,používaná opatření. Míra jejich aplikace je
u nás však hluboko pod průměrem obdobných knihoven v socialistických zemích, a to pokud jde jak o reprografické, tak o restaurátorské
a konzervátorské zásahy. Je dokonce nižší než v některých jiných československých knihovnách (např. Plzeň, Brno, České Budějovice, Bratislava, Martin). Důvodem hlubokého nesouladu mezi možnostmi a
potřebami je stále rostoucí rozpor mezi tlakem čtenářů vyvíjeným na
historický fond SK ČSR a omezenou kapacitou příslušných složek nestačících tento tlak vyrovnávat ani preventivně, ani represivně.
Krajně znepokojující situace rukopisného a tištěného historického
fondu SK ČSR dospěla do stadia neodkladnosti. Nebudou-li podniknuta
příslušná opatření, nemůžeme předpokládat, že obrovské kulturní i peněžní hodnoty předáme následujícím generacím tak, jak to od nás společnost vyžaduje. Současná situace prozatím opravňuje vyslovit předpoklad,
že nejužívanější část historického fondu SK ČSR nepřežije rok 2000.
Nejmenší péče je stále ještě věnována vysloveně teologické literatuře, především bohatému písemnictví českého baroka.
K zamyšleni nad jedním listem z domova
Na tento celkový katastrofální stav poukazovali i někteří významní
odborníci v denním i odborném tisku. Jejich poznatky vhodně shrnuje
následující část jednoho listu z domova:
»Knihovny a zejména ovšem Státní knihovna ČSR (ponechme stranou její nezřetelný a tím i matoucí název) je nejen útočištěm starých pokladů, ale měla by být i ústředím, k němuž se uchylují vědci i specialisté
nejrůznějších oborů, zejména společenskovědních, pravidelně, aby se
mohli se svými vědeckými problémy vyrovnávat na patřičné úrovni.
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Jak to vypadá s šesti a půl milionem svazků knih, které tu jsou
uloženy? Po pravdě řečeno špatně až kriticky. Statisíce z nich jsou deponovány v často zcela nevyhovujících skladech mimo Prahu (dokonce
až v Postoloprtech) a přístup k nim je zdlouhavý, další statisíce jsou nejnověji uloženy a ukládány v přepravkách a na zcela neevidovaných haldách tak, že odborníci dostávají často na své objednávky lakonická
razítka Neexpeduje se, ač jde přitom leckdy o knihy unikátní povahy.
Tento stav (případný argument, že knihy mimo Prahu či v bednách mají
další velké vědecké knihovny, jejichž názvy by zaplnily mnoho řádek,
není možno přijmout ani v legraci) je nejen z vědeckého a ekonomického hlediska zcela neúnosný (stačí si uvědomit, jak se tímto způsobem
plýtvá časem vědeckých pracovníků, ale i velkými hodnotami materiálními), ale i kulturní země, za jakou bychom se měli považovat, naprosto nedůstojný ...
Situaci by mohla vyřešit toliko cílevědomá výstavba knihovních depozitářů a nákladná, ale rychlá adaptace nynějších budov (proč např.
Státní technická knihovna neuvolnila své prostory v Klementinu pro
Státní knihovnu a nebyla pro ni vybudována patřičná budova tam, kde
je její místo, totiž v areálu moderních novostaveb ČVUT? Proč se pro
Státní knihovnu neadaptuje bývalý klášter křížovníků, který stojí bezprostředně naproti?). Víme, že se o lecčems mluví a uvažuje, a to hodně
dlouho, žel, zdá se nám, že u toho zůstává. Jak dopadla například dočasná akvizice bývalého kostela svatého Michala na Starém Městě
pražském?
Možno vůbec položit otázku, co se v tomto směru udělalo za celou
dobu po II. světové válce? Srovnejme to s poměry kdekoliv jinde ve světě, zejména v našem sousedství a konečně bezprostředně na Slovensku.
Dostane se nám nelichotivé odpovědi.«
*

*

*

Chtěl bych jen k tomuto svědectví dodat, že v exilu, který by měl dávat popud a pomoc k záchraně těchto památek, se lhostejně mlčí s výjimkou několika členů Křesťanské akademie v Římě. Začátek této celé
kulturní pohromy způsobily čistky, které prováděly tzv. akční výbory na
univerzitách a odborných ústavech; jejich ústřední předseda sedí v exilu a tváří se, jako by se ho tato fakta nedotýkala. Řekl mi před lety ve
Vídni, že »o tom nevěděl«; usmál jsem se a odešel. Dodnes tento člověk
nedokázal napsat »sebekritiku« či pomoci při záchraně církevních památek, především literárních z devíti diecézních seminářů či z olomoucké fakulty. Stačí si prolistovat jejich periodické pamflety. Jaroslav
Seifert kdysi řekl: »Soud dějin bude neúprosný.«
A na závěr ještě jeden číselný údaj a citát ze Seiferta:
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»V letech 1948-1955 bylo hozeno do stoupy či zmakulováno více než
27,500.000 knih« (18).
Jaroslav Seifert na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů v
roce 1956: »A dnes se vás ptám, kde jsme byli my všichni, když v roce
1948 zasedal nad českou literaturou člověk, který neuměl česky a který
rozhodoval o osudu českých spisovatelů a českých knih« (19)?

ANTONIN ROUS

(Amsterdam)
ANTONÍN DVOŘÁK A AMERIKA

Mnozí z vás se budou ptát, proč se zase bude mluvit o Dvořákovi. Už
přece o něm všechno víme, učili jsme se to ve škole, vodili nás na jeho
opery do Národního divadla, v každém nedělním odpoledním koncertě
jsme k trávení vepřové s knedlíkem dostali naservírovanou některou
jeho skladbu.
Chtěl bych dnes tuto jistotu zviklat a prohlásit, že boj o Dvořáka ještě není dobojován. Všeobecné povědomí o něm je na mnoha místech
zkreslené.
Kolikrát jsem zde na Západě musel od kolegů musikantů vyslechnout, že Dvořák není tak dobrý jako Brahms (už to srovnání je nesmyslné). Kolikrát hudební vědci a kritikové pomlouvali některou Dvořákovu symfonii a hledali teoretické argumenty pro svůj pochybený vkus.
A co nejhoršího: i když mám to štěstí hrát v nejlepším holandském orchestru Concertgebouw Amsterdam, který zve většinou špičkové dirigenty, musel jsem někdy hrát Dvořáka takovým způsobem, že jsem se
styděl. Z muziky lezla asi jen půlka toho, co v partituře vězí. Chybí tradice. Poslední dva velcí dirigenti, kteří ve světě nádherně dělali českou
hudbu, Rafael Kubelík a Karel Ančerl už nepřijedou a noví Češi buď
nechtějí nebo nemohou cestovat nebo nemají dost zvučné jméno na to,
aby je slavné orchestry zvaly k pohostinskému vystoupení.
Tak místo aby se tradice interpretace české hudby ve světě tvořila, v
podstatě stagnuje. A to mluvíme o Dvořákovi. Se Smetanou a Janáčkem
to je ještě daleko horší.
A teď o tom, co nás učili ve škole. Pamatujete se ještě na triumvirát
Smetana, Dvořák, Fibich, jejichž portréty visely v každé hudební škole?
Teprve, když jsem přišel na konservatoř, začal se triumvirát.měnit na
(18) K. RUTTKAYOVA, Bibliografický zbomik, Mariin 1969, str. 71-108; dále J. BÁNSKÝ, Na
okny ivozu kláštorných knižnic na Slovensku, Martin 1956 (100 výtlačkov len pre
služebnou potřebu).
(19) Literární noviny, 29. dubna 1956.

Smetana, Dvořák, Janáček. To znamenalo, že na poli československé
hudební vědy začala škola Zdeňka Nejedlého konečně ztrácet absolutní
převahu.
Dvořák sice v naší době zůstal vždy na svém místě, ale v předválečné
literatuře je ještě spousta nesmyslů. Nejedlý sám v roce 1903 - to znamená ještě za Dvořákova života a po jeho světových úspěších - píše ve
svém přehledu českých hudebních dějin, že Dvořákova hudba se hodí
tak do salonu nebo do restaurace.
Toto zavilé nepřátelství Nejedlého k Dvořákovi, které se později též
přeneslo na Janáčka, je jednou z nejčernějších kapitol naší kultury a její
následky jsou patrné ještě v dnešní době. Zahraniční hudební vědci ji
nemohou pochopit, na její analýzu čekáme dodnes. Zapříčinila spoustu
pochybností a tápání ve výkladu a propagaci jak Dvořákovy, tak Janáčkovy hudby. To je věc nesmírně zlá a škodlivá, protože může vzít interpretům odvahu a jistotu v provádění této hudby.
Možná má některá Dvořákova symfonie nedokonale promyšlenou
stavbu, problematická místa, příliš mnoho motivů. Interpret však může
mnoho vyřešit, když ke skladbě přistupuje s láskou, pokorně hledá
smysl všech not, frázování, dynamiky atd. Když se mu však nedaří, začne o geniálnosti této hudby pochybovat a nehraje ji s láskou, úplně ji
zabije. Úkol hudební vědy je podat co nejobjektivnější výklad života a
tvorby skladatele. Nejedlého nenávist je třeba jednoznačně odmítnout.
Jednou z nejvíc zkreslených a špatně vyložených period Dvořákova
života je jeho pobyt v Americe. Vzpomeňme, co nám ve škole malovali
za obrázky: Dvořák touží po domově, nemůže v Americe vydržet, málem vyplakal celý oceán, úplně zbloudil, čte žalmy a píše na ně Biblické
písně ...
Teprve v poslední době se tento výklad začíná považovat za jednostranný a nedostačující. Hodně se vyzkoumalo, vysvětlilo, projevuje se
snaha o objektivní a vše zahrnující výklad. Známý spisovatel-historik
Miroslav Ivanov podnikl cestu po stopách Dvořáka v Americe. Nalezl a
otiskl ve své knize Novosvětská dopisy a materiály, které ještě nikdy nebyly zveřejněny.
Josef Škvorecký se brzy po svém příchodu do Ameriky pustil po
Dvořákových stopách, přečetl všechno, co o něm našel - a byla toho
spousta - a napsal román Scherzo capriccioso, ve kterém rekonstruuje
skutečnost života Dvořákovy rodiny a její americký pobyt. Cítí, že jsme
věděli málo a že to všechno bylo jinak. Koná pouť za velkým kumštýřem, jehož zpěvná a bezprostředně česká hudba nás vždy znovu
spojuje s rodnou zemí, ale také nám sděluje jeho zkušenost s životem v
cizině.
Pro nás Čechy a Slováky v exilu jsou tyto věci nesmírně zajímavé a
aktuální. Dvořák je pro nás pilířem, oporou. Po ústrcích, které každý z
nás zažil ve smyslu: »Leží Československo na Balkáně?« Nebo »Znáte
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za železnou oponou prkno na žehleni'?«, ví skoro každý, že Dvořák je
velký český muzikant, tak jako skoro každý ví, že Praha je krásné město.
Také je nám sympatické, že si Dvořák troufl opustit na čas vlast, jít
do Ameriky, všude prohlašovat, že je Čech. Nelenil znovu a znovu opravovat pravopis svého jména, nesčíslněkrát žádal v obchodech s notami
nebo na programech, aby nad »r« byl přidělán háček a nad »a« čárka.
Už téměř 100 let se to více méně dodržuje, takový měla vliv jeho přítomnost v Americe, Anglii i jinde. Berou ho tam tak trochu jako svého hudebníka, a to my Češi a Slováci v exilu ze srdce vítáme, protože se tak
spojujeme s positivním vlivem naší kultury v cizině.
Také nás fascinuje Dvořákova nepochybující víra v budoucnost a
sílu našeho národa. Je typická pro jeho dobu a my Češi po dvou válkách,
demobilisaci, odsunu Němců, únorovém převratu a prohraném Pražském jaru, uprchlíci, kteří začínají pochybovat o smyslu národních dějin, hledíme do Dvořákovy doby jako do pohádky, jako do vzpomínky
na šťastné dětství.
Z obou zmíněných prací Škvoreckého i Ivanova je zřejmé, že Dvořák
v Americe jen neplakal touhou po vlasti, ale že se mu tam tak líbilo, že
dokonce uvažoval o tom, že tam zůstane natrvalo. Podle Škvoreckého
už k tomu byl rozhodnut, avšak okolnostmi přinucen se vrátit.
Abychom si tyto nové údaje správně zařadili a mohli udělat závěry,
připomeňme si situaci, v které Dvořák do Ameriky odjížděl, důvody rozhodnutí a zážitky tří let, které tam prožil.
Dvořákovo rozhodnutí přijmout ředitelské místo na Národní konservatoři v New Yorku pražskou veřejnost šokovalo. Vyvolalo spekulace a spory. Dvořák byl napadán i omlouván, diskuse a hádky se vedly z
různých stanovisek, argumenty vlastenecké a politické byly směšovány
s kulturními a hudebními. Dvořák zpočátku nedbal a plnými doušky
hltal nové dojmy, nechal se unášet velikostí, novostí a silou Nového světa, který byl v jeho době nositelem ideálu svobody a budoucnosti lidstva.
Během doby se ho však pomluvy z Prahy, o kterých se dovídal od svých
přátel, začaly hořce dotýkat. Byl přesvědčen, že celou svou tvorbou dokázal svou národní a slovanskou angažovanost a Amerika byla pro něj
jednoduše propagací české hudby, národních zájmů a nová fantastická
zkušenost. Zlobil se, že to v Praze nechápou. Ve třetím roce pobytu nakonec tyto nechutné útoky pražské kritiky přispěly k Dvořákově nespokojenosti a spolu s rodinnými starostmi uspíšily jeho předčasný návrat
do Čech.
Pro nás lidi dneška je americká perioda positivním vyvrcholením celé
Dvořákovy tvorby. Česká hudba dobývá svět! Jeho rozhodnutí přijmout
americkou nabídku (které ostatně bylo učiněno po dlouhodobém přemýšlení a pochybách) se nám po odstupu bezmála sta let jeví naprosto logické
a přirozené. Důvody k němu můžeme shrnout do čtyř hlavních bodů: peníze, proslulost, touha po dobrodružství, zdravá dávka českého frajerství.

Peníze; pokud někteří idealisté chtějí protestovat, jak nízký to důvod, nehodný velkého umělce, ať si uvědomí, že Dvořák sám byl jeden z
největších idealistů, které česká země kdy nosila.
Po svých studiích na Varhanické škole v Praze komponoval asi 15 let
bez jediného úspěchu. Připočteme-li k těmto letům ještě léta studentská, kdy ho tatínek, jehož živnost stále více upadala, nemohl v Praze
podporovat, žil skoro 20 let v nedostatku. Pak konečně přišly Moravské
dvojzpěvy, Brahmsovo doporučení Simrockovi, cesta do Anglie, sláva.
Skvorecký tvrdí, že paní Dvořáková byla domácí financ, že Dvořáka
do té Ameriky nutila. Dovedu si však představit, že i Dvořák sám ve své
starostlivosti o rodinu a snaze zajistit i dětem budoucnost byl docela
pro. Rozhodl se, že neprodá svou kůži lacino. Jeho handrkování se Simrockem o honoráře za skladby je všeobecně známé.
A teď ta nabídka z New Yorku! Plat byl v přepočtu na starou rakouskou
měnu desetkrát větší než v Praze. K tomu byl ve smlouvě k disposici orchestr, provedení starých i nových skladeb, dost volna na komponování...
Jen to stěhování, ta změna; moc se mu nechtělo. Pomohla klukovská
touha po dobrodružství, která ho od mládí neopustila. Lokomotivy, zaoceánské parníky, volání dálek! A správná dávka českého frajerstvf.
Určitě se smál pod vousy, když dostal čestný doktorát v Cambridgi.
On, jehož vzdělání v podstatě představovaly dva roky Varhanické školy,
měl teď titul vyšší než ti páni profesoři na Varhanické škole, kteří mu na
vysvědčení napsali: »Spíše praktický talent.« A ouřadové, kteří odmítli
dát mu varhanické místo. Vysoce vážení hudebníci, kteří mu v mládí
vraceli kvarteto za kvartetem, že za nic nestojí. A ředitelství Prozatímního divadla, které odmítlo operu Král a uhlíř, což mladého Dvořáka téměř zlomilo. A teď se pan doktor Dvořák, když bude chtít a podepíše tu tlustou, složitou, na vše pamatující americkou smlouvu, může
stát řiditelem Národní konservatoře hudby v New Yorku a ukázat všem,
i těm vousatým Vídeňákům Brahmsovi a Simrockovi, že umí stát na
vlastních nohou a jejich pomoc nepotřebuje. Může se stát světovým
skladatelem, jehož hudbě naslouchá a rozumí lidé všech národů. A tím
udělá i pro svůj vlastní národ daleko víc, než kdyby zůstal sedět doma.
Rozhodnuto, jede se.
Některá fakta pobytu v Americe jsou všeobecně známá, jiná však
opomíjená nebo schválně přehlížená. Takový nikdy nezdůrazněný fakt
je, že Dvořák bral své angažmá v Americe velmi vážně. Připravoval si
skladby, které chce při svém příchodu uvést, dal se do studia indiánského
eposu Haiwata, z kterého chěl dělat operu, zajímal se intensivně, co se v
Ajnerice hraje a komponuje, uslyšel hudbu černochů, spirituály, dixiland
(to s ním pěkně zamotalo); vedl polemiky s odpůrci své teorie o nové americké hudbě, která má vycházet z pochopem a uměleckého přetvoření lidové hudby černošské a indiánské. Celou vahou své autority stál za rozhodnutím výboru, aby na konservatoř byli přijímáni černí hudebníci.
179

Chtěl dokonce složit Američanům novou hymnu; zpívali v té době
jen jiná slova na God save the king, což byla píseň kolonizátorů. Tato
angažovanost, jež se zdála přesahovat rámec přirozené Dvořákovy poctivosti a pracovitosti spolu s nadšenými dopisy Josefíně, Kozánkovi a
jiným přátelům dala základ k dohadům, zda Dvořák nechce zůstat v
Americe navždy.
Vedle této pracovní situace je důležitá situace rodinná. První rok byl
Dvořák v Americe s manželkou a dvěma dětmi. V létě 1893 přijely i
ostatní děti a kompletní rodina jela na fantastické prázdniny do Spillville (Iowa) 1200 km do vnitrozemí. Odtud návštěva českého dne na světové výstavě v Chicagu, který udělal na Dvořáka nesmírný dojem. Obrovská síla Cechů, kteří se v Americe mohli projevit tak svobodně, že až Rakouská vláda protestovala. Láska, s kterou Dvořáka přijali a oslavovali.
Pak návštěva Niagarských vodopádů a zpět v New Yorku tentokrát s
celou rodinou. Nejšťastnější Dvořákův rok v Americe: na podzim premiéra Novosvělské, fantastický úspěch, oslavy, noviny, diskuse o »americké« symfonii, vliv černošských spirituálů na komposici.
Dvořák ke konci roku prodlužuje smlouvu o rok, jede však s dětmi
do Cech, stráví léto na Vysoké, děti zas musí v Praze do školy. Zpět do
New Yorku jede s manžely jen synek Otakar. A tento rok je velmi
nešťastný. Dvořák nespokojený, nepozorný, ustaraný napíše nádherný
koncert pro violoncello, ale dál už nic; práce mu nejde, nemůže se
soustředit.
Že česká hudební historie stoprocentně využila pramenů z tohoto
roku pobytu, již dobře tušíte. A to ještě ani ne jenom větev Dvořákovi
nepřátelská! Bylo třeba dokázat, že Dvořák je tak jako Smetana národní
skladatel, že nemůže vydržet bez rodné hroudy. Jak malicherné!
Proč byl Dvořák ten poslední rok v Americe tak nešťastný? Škvorecký tvrdí, že v tom byla dcera Otylka, dívka temperamentní a nezkrotná. Zamilovala se do tatínkova mladého sekretáře Kovaříka, Čechoameričana narozeného ve Spillville. Maminka té lásce moc nepřála, protože
Otylka byla ještě hodně mladá a Kovařík měl zůstat v Americe, jak to
tedy všechno zorganisovat. Mladí se dokonce pokusili dát tajně oddat
nějakým opilým kazatelem, čemuž bylo na poslední chvíli zabráněno.
Tolik škvorecký. V Dvořákově archivu v Praze skutečně existuje dopis
otce Kovaříka Dvořákům, jehož spodní část je utržena. S touto částí dopisu zmizela pro nás patrně jakákoliv možnost dopátrat se pravdy.
Z Dvořákových dopisů z nešťastného roku je zřejmé, že oba rodiče na
Otylku myslí, jak si dělají starosti, jak ji v Praze napomínají a jí domlouvají.
Zjevně velmi litují, že s ní nemohou být pohromadě. Dvořák, člověk citlivý
a impulsivní, nevidí jiné východisko než v nejbližším možném termínu, který smlouva dovolí, Ameriku opustit a jet k dětem do Prahy.
Ještě roky se bude tahat s konservatoří o nevyplacený plat. První
rok znovu v Čechách nebude schopen nic napsat, tvůrčí, osobní krize,
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určitý šok. Pramenem ke všem těmto poznatkům je Dvořákova dosti
rozsáhlá korespondence, jeho výroky otištěné v různých novinách a vyprávění současníků.
Pro ilustraci bych zde chtěl uvést dva úryvky dopisů, které vypovídají o možnosti trvalého pobytu v Americe. Úplně protikladné. Jeden je
od Dvořáka Kozánkovi. V závěru dopisu píše: »... tož silně doufám, že se
do Čech podívám, bude-li můj kontrakt prodloužen aneb ne. Čechy
musím vidět, stůj co stůj. Slyším, že noviny u nás píšou, jako bych zde v
Americe chtěl trvale zůstat! Ó nikdy. Mám se zde chvála Bohu dobře,
jsem zdráv a pracuji pilně a vím, že má nová Sinfonie, pak smyčcový
kvartet F-dur a kvintet (zde ve Spillville složené), vím, že tyto skladby
nikdy bych tak nenapsal, kdybych byl Ameriku neuviděl!«
Druhý je Kovaříkův dopis z pozdější doby (odpovídá v něm na dotazy nějakého životopisce): »Řekl, že ve Spillville je ideální místo a rád by
tam strávil zbytek svých dnů! A je faktem, že měl v úmyslu koupit si
místo a žít tam - jenže věci dopadly jinak a jeho přání se nikdy neuskutečnilo - ale to by byla dlouhá historie. Mohu však dodat, že kdyby se
byla vyplnila jeho přání či spíše sny, byl by jistě žil šťastný život o řadu
let déle, než žil, a byl by obohatil hudební svět mnohými velkými díly.
Neboť, jak mi řekl můj přítel p. Šourek, poznamenal Dvořák, asi rok
před smrtí, když mluvil o Spillvillu: To bylo ideální místo, takové, kde se
cítím šťasten a měl jsem tam zůstat.«
Dvě poznámky k těmto dopisům. Dvořák věděl, že přítel ICozánek se
strašně bojí pražských žurnalistů, kteří jako lev s otevřenou tlamou
čekají na znamení, že Dvořák v Americe zůstane. Chtěl ho tímto dopisem uklidnit. Na druhé straně Kovařík si tak přál, aby to, co psal, byla
pravda, že ztrácí objektivnost.
Nejde nám o to, jak to přesně bylo, to už se nikdo nedoví. Jde o to si
uvědomit, že Amerika byla pro Dvořáka strašně důležitá, že mu učarovala, že odtud odjel, když s ní ještě vůbec nebyl hotov. Že ho to možná
trochu rozervalo. Když byl opět doma, dálky a možnosti veliké země mu
nedaly spát.
Proč se tedy vracel? Jako každý člověk neměl všechna životní rozhodnutí ve vlastních rukách. Byl závislý na různých okolnostech, impulsech, reakcích, tlaku ze všech možných stran. Byl jako každý z nás
lodičkou na vlnách osudu. A právě jako každá lodička má svou balanc,
svůj směr, tak má náš život svá tíhnutí k něčemu, své jistoty, síly, touhy.
Myslím, že Dvořákovou jistotou bylo, že se musí vrátit domů. Potřeboval spočinutí domova, přináležení ke skupině, k lidu, kterému rozuměl a
jehož píseň zpíval. Že pak ještě protestoval a tvrdil, že chtěl v Americe
zůstat, na věci nic nemění. Zlobil se, že mu věci nejdou tak, jak si přál.
Dvořákova hudba mluví samozřejmě sama za sebe. Chceme však
znát okolnosti, za jakých vznikala. Může to někdy pomoci k jejímu
hlubšímu pochopení. Chceme, aby všeobecné povědomí o našem
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velkém hudebníku bylo jak doma, tak za hranicemi co nejobjektivnější.
To je jediná záruka k pochopení jeho významu ve světové historii hudby.

Rozhovory

ZÁKON O SVOBODĚ SVĚDOMÍ
A. Něžný mluví s K. M. Charčevem (*)
Již více než rok se mluví o tom, že brzy bude přijat nový zákon, který bude
upravovat poměr mezi církví a státem. Je však těžké nazvat tyto řeči rozhovorem. Jsou to jen prohlášení a sliby ... Neexistuje žádná informace o tom, jak se
připravuje tento zákon a co bude vlastně znamenat. Tisk, vyjímaje některé
redakce, zachovává o této věci mlčení.
Každý zákon musí být v souladu s ústavním řádem. Během let 52. článek
sovětské ústavy zřejmě zastaral a potřebuje změnu. Svoboda svědomí se třmto
článkem vykládá jako »právo vyznávat jakékoliv náboženství anebo nevyznávat
náboženství žádné, vykonávat náboženské obřady anebo provádět ateistickou
propagandu«. Církev není odloučena jen od státu, ale i od společnosti a náboženský život věřících je omezen jenom na »provádění náboženského kultu«.
Věřícím je zakázáno zabývat se v rámci církve charitativní činností, třebaže se
dnes již prakticky církev připojuje k aktivní práci v hnutí Milosrdenství
a v různých dobročinných organizacích. V praxi se tedy omezení 52. článku každým
dnem více a více ztrácí.
Při setkání s patriarchou Pimenem a členy synodu ruské pravoslavné církve
řekl M. S. Gorbačov: »Věřící jsou sovětští lidé, lidé pracující, vlastenci a mají
plné právo důstojně projevovat své přesvědčeni'.«
Prvnf sovětská ústava z roku 1918 skutečně poskytovala rovná práva jak
ateistům, tak věřícím při projevování jejich názorů.
Avšak »stalinská konstituce« podstatně omezila práva věřících veřejně projevovat svůj světový názor. Tyto zákazy byly zachovány i v ústavě z roku 1977.
Ústava je základní zákon státu. A právní logika vyžaduje, aby dříve, než bude přijat zákon »o svobodě svědomí«, byl změněn 52. článek ústavy SSSR, což
by upřesnilo jeho principy. Je nutno obnovit úplnou rovnoprávnost věřících i
nevěřících, rovnoprávnost, která byla vyhlášena v 1. sovětské ústavě.
(*) Rozhovor byl uveřejněn v sovětském týdeníku Ogoňok č. 50/1988, str. 3-5. Zde přinášíme jeho český překlad. Konstantin Michailovič Charčev je současný předseda Rady pro
náboženské záležitosti při Radě ministrů SSSR. Studie č. 121 (1/1989), str. 56-59, již
zveřejnily jeho přednášku před učiteli Vyšší stranické školy (omlouváme se, že patrony mikum je tam uvedeno mylně C. místo M.). Alexandr Něžnyj je novinář, spisovatel
oficielně marxistického zaměření, nicméně velmi blízký postojům věncích. Publikuje
především v časopise Moskovskije Novosti, který v poslední době vychází též v Itálii v
italském překladu. Pozn. red.
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Tato otázka musí být předložena k širšímu posouzení, jehož by se mohli
účastnit všichni občané našeho státu, věřící i nevěřící.
S. Averincev, člen korespondent AV SSSR; S. Zalygin, spisovatel; T. Zaslajevskaja, akademik; Gleb Jakunin,
kněz

Alexandr Něžnýj (dále A. N.): Jistě budete, Konstantine Michailoviči, souhlasit, že šest měsíců při našem dnešním životním tempu je neobyčejně dlouhá doba. Setkali jsme se spolu v květnu, Ogoňok č. 21
uveřejnil naši besedu, ale nyní, kdy si ji znovu pročítám, vidím, že jsme
se některým problémům vyhnuli, jiných jsme se sotva dotkli, další jsme
jen naznačili. Příčina netkví jenom v úrovni glasnosti, která se v důsledku úsilí celé společnosti stále zvyšuje, ale - jak se zdá - v samotném
procesu demokratizace, který se den ze dne prohlubuje, a je již - jak
chceme věřit - nezvratný. Dnes by mělo smysl hovořit především o tom,
co zneklidňuje věřící, kněze a velkou část naší inteligence. Chci zaměřit
naši pozornost na zákon o svobodě svědomí, lépe řečeno na jeho projekt, který se již tak dlouho připravuje, a zjistit, proč se toto všechno
udržuje v tajnosti před společností. Utajování, mlčení- asi z toho důvodu, že úředníci jsou přesvědčeni, že oni vědí nejlépe, co lid potřebuje to si již všichni můžeme představit, k čemu to vše obyčejně vede. Chtěl
bych se kromě toho vrátit k určitým událostem našich nedávných dějin,
zamyslet se nad činností církve za nových podmínek a samozřejmě si
povykládat o perestrojce. Jak pokračuje v tak složité sociálně-politické
oblasti, jakou jsou vztahy mezi státem a církví.
Konstantin Michailovič Charčev (dále K. M. Ch.): Uvedu dvě čísla.
V minulém roce jsme zaregistrovali 16 nových náboženských obcí Ruské pravoslavné církve. V nynějším roce více než 500 a - jak je normální
- věřícím byly předány i chrámy. Je to převrat? Zcela jistě! Tento převrat byl umožněn z velké části setkáním M. S. Gorbačova s patriarchou
Pimenem a členy Svatého synodu Ruské pravoslavné církve. Mimo to si
jistě vzpomenete, jak prošly oslavy spojené s tisíciletím pokřtění Rusi.
Bez přehánění možno říci, že to nebyl jen svátek církve. Byl to celonárodní svátek našich dějin a kultury, který sjednotil miliony občanů naší
země: věřících i nevěřících. V tom dle mého názoru spočíval hlavní
význam tohoto jubilea: zdůvodnit a zdůraznit naši jednotu, naše společné zájmy a cíle, velikou důležitost úkolů, které stojí před námi.
A. N.: Nebylo snadné, Konstantine Michailoviči, dosřci toho, aby
tisíciletí pokřtění Rusi se oslavilo takovým způsobem.
K. M. Ch.: Nebylo to jednoduché. A je možné to pochopit. Vždyť téměř po 70 let se každým rokem opakovalo jako nějaké zaklínání, že církev je nositelkou ideologie nepřátelské naší společnosti, v kněžích že je
nutno vidět cizáky a ve věřícím člověka »třetího řádu«. Ve vědomí většiny státních a stranických pracovníků byl totiž vytvořen zcela přesný a
nezměnitelný stereotyp. Není možné tento stereotyp zničit za krátkou
dobu perestrojky. Je to příliš krátká doba. A proto opakuji: Jestliže by
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nebylo podpory ÚV KSSS, nemohli bychom dosáhnout takových změn
ve vztahu státu k věřícím a církvi, změn, které jsou nyní patrné, ale které jsou jen začátkem demokratizace této oblasti našeho života.
A. N.: Není těžké zjistit, jak se vyvíjel a vytvářel určitý typ společenského vědomí, tak velmi rozšířený v naší společnosti. Rok 1922: Páté oddělení Národního komisariátu spravedlnosti vysvětluje, že služebníci
kultu - protože nemají výdělky z práce - »se nemohou podílet na
občanských právech«. Rok 1933: V knize A. Jurina Pod maskou náboženství čteme: »Metropolité, biskupi, kněží, mniši, církevní starší a
podobní velicí i malí vedoucí církve všech směrů a sekt - tichonovci,
reformisté, autokefalisté a přívrženci Nejvyšší dočasné církevní rady podvádějí věřící a provádějí své hnusné fašistické rejdy.« Rok 1975:
»Skoda, kterou páchá církev na socialistické společnosti, je nepopiratelná.« A to píše odpovědný pracovník E. I. Lisacev. Mluvím o tom proto,
že také vy, soudruhu Charčeve, musíte často plout proti proudu.
K. M. Ch.: Kostelů není nikdy dost. Mám na mysli modlitební domy
různých náboženských společností. Jejich počet mnohde nestačí počtu
věřících. Ve vesnici Podgajčiki těreblovjanského okrsku těrnopolské
oblasti Ukrajinské SSR se v červenci sešlo 120 lidí. Rozhodli se: Požádat
místní orgány o zaregistrování pravoslavné náboženské obce a o předání starobylého kostela věřícím. Jinými slovy: Lid vyjádřil svůj názor,
aby ve vsi byl kostel, v němž by se věřící mohli modlit. Je to žádost zákonem dovolená? Ano. Nemusí to být ani formou prosby. Každá žádost,
jestliže nevychází od úřadů, ale od lidu, od základní součásti socialistického politického systému, taková žádost je zákonem absolutně dovolená. A místní správní orgán má odpovědět: Ano. A postupovat shodně s hlasem lidu. Místní správa těrnopolské oblasti - nedá mi to, abych
ji nejmenoval: A. Kučer, předseda těrebljovjanského výkonného výboru
okresního sovětu, a J. Trofimak, zástupce předsedy oblastního výboru lidových poslanců - odpovídají na žádost shromáždivších se věřících:
Zamítnout! A předseda sovětu ministrů USSR H. Kolesnik, který ze své
funkce a povinnosti měl otevřeně objasnit soudruhům, že porušují sovětskou zákonnost, ještě stvrzuje jejich odmítnutí svým podpisem! Tak
jaká je bilance? Taková: Okrsek zamítl, oblastní úřady zamítly, Kyjev
zamítl. A tak vesničané musí poskládat penízky, koupit jízdenky a jet do
Moskvy »za pravdou«. Já vám řeknu: Nejškodlivější a nejnebezbečnější
věc pro naši perestrojku je, když místní vedoucí pracovníci svým protiprávním postupem přímo provokují lid, aby jel do Moskvy. Jen si jeďte,
jeďte, a my už se na vás podíváme, co vybojujete! A jestliže člověk nenajde v Moskvě oporu? Jestli on i tady narazí na byrokrata, lhostejného
vykonavatele, chladného ouřadu? I to se stává. Pak se člověk vrátí a řekne rodákům: Není pravdy. Nehledejte! Při takovém vývoji událostí se
ukrývají pro nepřátele perestrojky nemalé možnosti.
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A. N.: Nač chodit daleko. Odmítnutí žádosti o registraci odůvodňuje
zástupce předsedy výkonného sboru sevastopolského okresu Moskvy
V. Vorobjev tím, že v rajoně není budovy pro odbývání náboženských
potřeb.
K. M. Ch.: Tato odpověď je nezákonná!
V nynějším roce Státní úřad pro církevní záležitosti bez ohledu na
odmítnutí místních úřadů v 83 případech zaregistroval náboženské společnosti. Mně telefonovali vedoucí političtí činitelé oblastí a republik:
»Z jakého důvodu?« Odpověděl jsem: »Na základě zákona.« Ovšem, u
některých odpovědných soudruhů jsou ještě v paměti časy »telefonního
práva«, časy, kdy na základě prostého telefonátu bylo možno zavřít kostel a rozpustit náboženskou obec. Samozřejmě, že telefonovali: »Na základě žádostí pracujících.« Nátlak může proto pokračovat: »Ale vždyť
jsme vám už telefonovali v té věci a doporučili ...« Já říkám: »Prosím
vás, drazí soudruzi, co to znamená doporučili? Já uznávám jen jedno
doporučení. A to je zákon.« My se s vámi chystáme žít v právním státě a
ne jako dříve: Ne podle zákona, ale na telefonní zazvonění.
A. N.: V Kerči odmítají registraci třetí pravoslavné obce a předání
velmi starého chrámu svatého Jana Křtitele, který byl uzavřen v 30. letech. Vy si jistě pamatujete na Annu Ivanovnu Korobčenko z Alušty, ta
u vás byla několikrát intervenovat. Sovět sice zaregistroval pravoslavnou obec v Aluště, ale místní vedoucí soudruzi si našli jak se pomstít a
předali věřícím hřbitovní kapličku, malou a těsnou a ještě vysoko na
kopci. Ve městě je chrám Fedora Stratilata, nezákonně odebraný pravoslavné církvi v roce 1963. Zdálo by se: I za čtvrt století je ještě možno
se omluvit a učinit pokání před lidem. A vrátit kostel. Nic podobného se
nestalo. Kéž by v Aluště tu energii, kterou vynakládají na boj proti svým
spoluobčanům, vynaložili na pokojné, mírové cíle!
Konstantine Michailoviči, dovoluje nynější zákonodárství Státnímu
úřadu pro církevní záležitosti řešit otázku předávání kostelů věřícím?
Vždyť oni k vám chodí se svými prosbami celí zoufalí, ale přece s trochou naděje, že najdou kousek lidskosti a zdravého rozumu u místních
vládnoucích činitelů. Píší také mně; a když čteš ty dopisy, jak bys slyšel
úpění země, která klesá pod tíží naší krutosti a čeká a nemůže se dočkat
našeho pokání. Pravoslavným věřícím Zelenogorska (leningradská
oblast) odpovídají: Chrám nedostanete. Bude v něm koncertní síň a kavárna. Z Brestu píše Maria Ivanovna Martysnek: »Moji dědové, pradědové a prapradědové - oni všichni pocházeli z chudé selské rodiny - a
všichni byli pokřtěni a slavili svatby v ščerbinském pravoslavném kostele. Před více než 20 lety kostel zavřeli, ikony odvezli a z chrámu udělali
sýpku. Na dveře pověsili obrovský zámek.« Moskvan V. Goretov
vzpomíná na svůj domov: »Vesnice Nový Kistrus ve spasském rajoně
rjazanské oblasti: nyní je v budově kostela strašná podívaná. V sousední
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vesnici Starý Kistrus byl do 60. let kostel. Ten vadil ve stavbě nové školy,
chtěli ho rozbourat buldozerem, ale nepodařilo se to. Tehdy postavili do
chrámu dva sudy (800 I) s hořlavinou a zapálili. Chrám hořel celý den a
zakoptil nebe i okolní domy. Stará vazba z červených cihel se rozsypala.« A nakonec verše kapitána lékařské služby, účastníka likvidace
následků černobylské havárie, Viktora Ljacha: »Je už u nás dost zpustlých kostelů. Ale je stydno zaplňovat je bečkami (hořlavin): Svědomí
národa říká: Neodvažuj se! Již sami sobě jsme byli strašným trestem.«
IC. M. Ch.: Již my sami jsme sebe strašně potrestali!... Myslím, že při
hlubším zamyšlení- i když na první pohled černobylská havárie se svými strašnými následky a řekněme i vyhození chrámu Krista Spasitele do
povětří se zdají být událostmi navzájem zcela nesouvisejícími - přece
pochopíme, že mají velmi mnoho společného. Obě tyto události vznikly
jako důsledek nejhrubšího porušení pravdy života. A jakékoliv násilí
nad životem, jakýkoliv pokus vtěsnat život do tvrdého schématu, obléci
jej v dogma, jakékoliv narušení všelidských norem vede k hromadným jak
ekonomickým, tak i duchovním ztrátám. Jeden z nejvýznamnějších myslitelů našeho světa, akademik Vladimír Ivanovič Věrnadskij, pravil, že demokracie je svoboda myšlení a víry. My jsme sami dlouho narušovali tyto nezměnitelné podmínky normální existence demokratické společnosti a nyní
vynakládáme mnoho sil, aby se staly masem a krví našeho života.
A. N.: Porušení historické pravdy, její zamlčování, to jsou nejvážnější příčiny toho, že naši věřící spoluobčané mohou říkat: »S námi jako
dříve nechtějí počítat, stejně jako dříve se k nám chovají s nepřátelským
podezíráním.« Před 2 roky vyšla v Leningradě kniha doktora filologie,
člena Svazu spisovatelů SSSR L. R. Řezníkova Valaam, krize askeze.
Kniha je charakteristickým příkladem hrubého a agresivního vztahu ke
všemu, co je spojeno s institucí církve. V dějinách Ruské pravoslavné
církve je nemálo skutečně temných stránek, o kterých hovořil již Vladimír Solovjev. A možno o nich mluvit, aniž bychom uráželi city
věřících. Ale je tu ještě něco víc: Dokazuje se tu - řekněme - reakčnost
valaamských mnichů. L. Reznikov se nestydí od základu okleštit fakta
tak, aby se dala vhodně umístit do jeho schématu. Mezi valaamskými
bratřími byli různí lidé. Ale vinit mnichy, kteří se rozhodli nevrátit do
vlasti (Valaam se v roce 1918 stal částí Finska), z toho, že »si nepřáli
účastnit se při budování nového Ruska«, je přinejmenším nestydaté.
»Vždyť přece mnichové věděli, že v sovětském Rusku existují kostely i
některé kláštery,« rozčiluje se L. Reznikov. Věděli ... V roce 1918 byl
ubit kyjevský metropolita Vladimír, za ním následovali arcibiskup
permský Andronik, biskup tobolský Hermogen, metropolita petrohradský Veniamin, zastřelený podle rozsudku soudu v roce 1922.
Není to dávno, co jsem se obeznámil s podrobnostmi tohoto soudního
procesu a jsem zcela přesvědčen, že metropolita Veniamin byl nevinen.
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Naše oficiální historie nás přesvědčuje, že pravoslavná církev odmítla
odevzdat své cenné věci na pomoc hladomoru roku 1921. Avšak, jak v
tom případě vysvětlit, že církev tehdy utvořila Všeruský komitét na pomoc hladovějícím? Anebo výzva patriarchy Tichona: »Našli jsme možnost dovolit farním radám a církevním obcím darovat na potřeby hladovějícím drahocenné církevní ozdoby a předměty, které se nepotřebují
při bohoslužbě ... jestliže tyto předměty by skutečně pomohly našim
hladovějícím bratřím.« Bylo třeba jen záminky pro široce založený útok
na církev.
K. M. Ch.: Když se pokoušíme charakterizovat vztah církve a státu v
těchto letech, nesmíme zapomínat, že to bylo období otevřené konfrontace. Církevní vedení nepřijalo novou vládu a bojovalo s ní. Zároveň
však chci podotknout: Vracíme společnosti jména činitelů státu a strany, kteří se stali oběťmi represe, jména vědců, spisovatelů, vojáků. Přejeme si zveřejnit na věčnou paměť jména nevinných lidí, kteří se stali
oběťmi boje proti vlastnímu národu. Do jejich počtu rozhodně a ihned
musí být zařazeni i církevní činitelé. Co se týká úsilí o jednotu společnosti, o jednotu, pro kterou je zapotřebí historické pravdy a pravdy života,
pak podle mého názoru musíme co nejrychleji opustit zákonodárství roku 1929. Musím říci, že mne nepříjemně překvapil doktor právnických
věd profesor V. Kločkov, který letos v létě prohlásil v Izvěstiích, že dekret z roku 1918 o odluce církve od státu a školy od církve a právní akty
z roku 1929 položily demokratický základ organizaci a činnosti náboženských společenství.
A. N.: On ještě také řekl, že církev nestrávila vše to, co bylo objeveno
v genetice, kybernetice, jazykovědě ... Ruská pravoslavná církev měla
smrt na jazyku, tisíce kněžíbuďzahynulo nebo bylo umučeno v koncentračních táborech, a profesor tvrdí: Nebylo zde znalosti genetiky! To prý
bylo neštěstí! Vše bylo mnohem strašnější!
K. M. Ch.: Na jakých vahách by bylo možno zvážit, kde bylo hůř?
Ale budu pokračovat: Dekret z roku 1918, leninský dekret, byl svou povahou nesporně hluboce demokratický. Ale zákonodárství roku 1929
bylo typicky stalinské. Bylo to byrokratické omezení neodvislé demokratické činnosti, v daném případě církevní. Každá farnost se v podstatě
spravovala a financovala sama, jinými slovy: byla to zcela demokratická
organizace. Mohl však tvůrce komando-administrativního systému vypustit zpod přísné - přísné! - kontroly byť jen jedinou samosprávnou
společenskou jednotku? Tím spíše církev? Objevil se zákon o náboženských společnostech, který spoutával církev, obrazně řečeno, na
rukách i na nohách. A takovým způsobem byl hrubě narušen dekret o
odluce církve od státu. Téměř v každém odstavci zákonodárství roku
1929 se zdůrazňuje plná závislost církve na státu. V takové situaci pak
může dojít k jakémukoliv stupni zvůle.
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A. N.: V roce 1961 podle mne pokročili ještě dále.
K. M. Ch.: Ano, v roce 1961 byla přijata tzv. instrukce o použití zákonodárství' v kultovní sféře. Byla určena pro vnitřní úřední potřebu a
použití a byla nedávno zrušena. Hlavně ona zakazovala zejména náboženským skupinám a služebníkům kultu zabývat se dobročinnou činností. Kromě toho v souladu s touto instrukcí nemohly být zaregistrovány náboženské společnosti jehovistů, letničního hnutí, pravověrné křesťanské církve, pravověrné pravoslavné církve, reformovaných adventistů aj. Ve značné míře my sami vlastní rukou jsme vytvořili tzv. zakázané sekty; příslušnost k nim se pokládala za přípravu a svádění k trestné
činnosti.
A. N.: Instrukce byla již zrušena, ale nebyly zrušeny zákony 1929. roku, znemožňující jakýkoliv pokus o sociální aktivitu náboženských společností.
K. M. Ch.: Dnes je ruší sám život. Možno uvést mnoho příkladů:
účast adventistů sedmého dne, baptistů a pravoslavných v charitativní
činnosti, nedávný dobročinný koncert, jehož výtěžek půjde na obnovu
pravoslavných klášterů, činnost kooeprativ věřících. Souhlasím, aby byly zcela vykořeněny normy, přísně určující život a činnost církve a
věřících v našem státě. Vy jste např. připomněl dopisy, v nichž věřící
prosí o pomoc, aby jim byly vráceny chrámy, které jim byly vzaty.
A. N.: Mohu dodat: Rovno (Voskresenskij sobor, délka 62 m, byl v
noci uzavřen, zvonice sundána, zvony shozeny, kříže na věžích zlámány).
Černigovslcá oblast, Simferopol, Togliatti, Borisoglebsk, Tobolsk, kde
věřící prosí o navrácení chrámu svaté Sofie v tobolském Kremlu, Abalakský monastýr, vesnička Černěnka v Bělogorodské oblasti ... Perm,
kde moslimové žádají navrácení mešity, která byla nezákonně zabrána,
a pravoslavní žádají o jednu ze zpustlých a rozpadávajících se svatyň.
K. M. Ch.: Jak se můžete právem domnívat, ve Státním úřadě církevním máme mnohem obšírnější seznam. Ale to není hlavní. Hlavní je
to, že okolo každého z těchto chrámů zuří bitva. Věřící prosí, aby jim
byly chrámy vráceny, místní orgány odpovídají: Zde bude museum, kavárna, koncertní sál, archiv ... Často je tu taková logika: Ať se raději kostel rozpadne, než aby se vrátil věřícím. Co chcete dělat v podobných situacích. Já mohu napsat dopis místnímu načalstvu, vy uveřejníte článek,
ale myslím, že je nutný jiný postup: Jen v tom případě, jestliže není námitek ze strany věřících, je možno odevzdat místa kultu na jiné potřeby.
Vždyť je to absurdní: Náboženská společnost dostala právo na život, v
místě je kostel, který - jak to často bylo - do 60. let byl v činnosti, a
místní načalstvo nutí věřící, buď aby si kostel »pronajali« anebo aby si
postavili novou modlitebnu. Proč? Státní úřad pro věci církevní bude
žádat zrušení podobných rozhodnutí místních činitelů. Bylo by správné, aby všechny pravoslavné chrámy byly předány Ruské pravoslavné
církvi, která by nesla za ně odpovědnost.
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A. N.: Učitel B. Andrejev z Leningradu je právě takového mínění.
»Všechny kultovní stavby - píše mně - které věřící potřebují, je třeba
vrátit církvi.« Kladné vyřešení této otázky bude znamenat, že průlom,
jak jste řekl, se stal začátkem širokých demokratických proměn ve
vztazích státu a církve. Vrátit chrámy, zbavit věřící občany naší země
pocitu hluboké nezasloužené urážky, dokázat, že nám jsou drahé kulturní a duchovní tradice naší vlasti; což je mnoho, velmi mnoho, ale ne
všechno. Okruh bolavých otázek je veliký, ale vyřešení i těch nejzávažnějších z nich bude odsouzeno k neúspěchu, jestliže nezačneme od
hlavního: od změny zákonodárství. Jestliže přistoupíme jenom k tomu,
všechny následující kroky se stanou skutečným pokračováním prvního,
hlavního kroku. Co nám např. říká jeden z termínů našeho zákonodárství, a sice o náboženských kultech? Kult jsou - v přeneseném slova
smyslu - obřady, modlitby, tajemství, služba božstvu. I když je to centrální náboženský pojem, přece je to jen část náboženství, jehož smysl je
mnohem širší. Jestliže máme srovnat 17. stať ustanovení VCIK a SNK
RSFSR z 8. dubna 1929 o »náboženských společnostech« skládající se z
množství zákazů s evangelijními příkazy morálně závaznými pro každého, kdo chce žít jako křesťan, tu budeme nuceni přiznat: Křesťan v naší
zemi nemůže svobodně žít podle svého učení bez rizika, že bude vyzván
k odpovědnosti za porušení zákona. Jsou zakázány biblické knihy a v
evangeliu je přece příkaz »následovat Písmo«; jsou zakázány skutky milosrdenství a dobročinnosti, ale v evangeliu je řečeno: »Miluj svého
bližního jako sebe samého«, přičemž tuto lásku musí křesťan projevovat ne slovy, ale aktivní sociální činností. Jsou zakázány jakékoliv formy
náboženské výuky dětí a dospělých, ale Ježíš Kristus řekl: »Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření.« A mohli bychom
pokračovat ...
Naskýtá se otázka: Jak se stalo, že kult nahradil vše ostatní? Jakým
způsobem se smysluplné, tvořivé vyznávání víry zúžilo výlučně na možnost provádět obřady? Jak se stalo, že věřící občané Sovětského svazu
se dostali do ohniska stálého podezřívání?
Jak v 1929., tak i v 1936. a 1977. roce se tvůrci základního zákona
méně starali o skutečné záruky svobody svědomí v SSSR. Jestliže o demokratických právech svých věřících občanů nepřemýšlel Bucharin, co
bychom pak měli očekávat od soudruhů Stalina, Chruščeva a Brežněva?
Zdá se mi, že se stává nutností prověřit 52. článek současné ústavy SSSR
a v duchu uskutečnění nynějších reforem sovětského politického systému upevnit v ní právo na svobodu jak náboženskou, tak protiválečné
propagandy. Abych mluvil otevřeně, řekl bych ještě: Vláda, která do důsledku uskutečňuje demokratické principy, musí být neutrální jak k náboženství, tak k ateismu. Ať odluka od státu stejnou měrou působí na
obě strany! V tomto případě propagandou ateistického světového názoru se bude zabývat KSSS, komsomol a ateistické organizace, které se
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samy financuji. A ateistickou propagandou se nebude zabývat vláda,
která nyní používá za tím účelem prostředky z rozpočtu, který je výsledkem práce všech občanů státu, tedy i desítek milionů věřících.
K. M. Ch.: Vezměme to po pořádku. Zplnomocnění pracovníci
Státního úřadu pro věci církevní, spolupracovníci výkonných výborů prostě: všichni pracovníci aparátu - musí chápat, že jejich materiální
blahobyt je založen také na práci věncích občanů. Není pochyb: Musí si
toho být vědomi! A uznají to? Vy jste u mne pobýval v ty dny, kdy přijímám návštěvy, a mohl jste se přesvědčit, že věřící posud ještě nemohou
obdržet základní odpověď na své dopisy! Byrokratismus zapustil hluboké kořeny v našem životě. Díky jemu se ve značné míře dovršilo odcizení administrativní mezivrstvy od mas pracujících, odcizení, které dovoluje úředníku věřit ve svou absolutní důležitost.
Co se týká konstituce, která je nyní v platnosti, tu záruka svobody
svědomí, která je v ní vyhlašována, není ničím podložena. Za prvé: Je
třeba změnit znění 52. článku s tím, aby zaručoval stejná práva jak ateistům, tak věřícím v projevování názorů. A za druhé: Zdokonalit zákonodárství, které musí zabezpečit reálné uskutečňování jednoho z
hlavních práv sovětského člověka. V souvislosti s letos přijatým zákonem o všelidovém posouzení závažných otázek života ve státě by měly
být zveřejněny návrhy nové redakce 52. článku ústavy SSSR a zákon o
svobodě svědomí k vyjádření všemu lidu.
Pokusme si představit, jaký by měl být zákon o svobodě svědomí v
socialistickém právním státě. Vezměme nejdůležitější otázku pro věřící,
otázku výuky náboženství. Je jasné, že ve všeobecně vzdělávacích školách se nebude vyučovat Božímu zákonu. Ale přitom se při kostele mohou konat kursy pro dospělé, kde by se zájemcům pomáhalo hlouběji
pochopit bibli. Výuka náboženství by byla a měla by zůstat soukromou
věcí občanů. Ale proč by rodiče, kteří si velmi přejí naučit své chlapce a
děvčátka moudrostem křesťanství, islámu nebo židovství, nemohli je
přivést za tím účelem do kostela, mešity, synagogy? Anebo proč by nemohli pozvat kněze, teology domů; a tam ať učí děti. Jsem pevně přesvědčen, že nyní jsme povinni v té či oné formě řešit tuto otázku. O činnosti charitativní a dobročinné jsme již mluvili. Nevidím důvodu omezovat církev na tomto poli.
Nové zákonodárství musí pohlížet na církev jako na právní osobu. V
určitém stupni má postavení právní osoby již nyní. Ale v téže době nedostatek norem o právech právní osoby v zákonodárství pro náboženské společnosti v mnoha případech vážně ztěžuje činnost církví.
Zejména to podstatně komplikuje ochranu občanských práv náboženských organizací. Někde je nemožné zakázat místní obecní správě
vést cestu přes ohrazený církevní pozemek, sundat věž chrámu nebo
zbořit kostel. V těchto případech církev, nemajíc status právní osoby, se
nemůže obrátit na soud, aby se bránila.
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A. N.: Církev je nyní podobna člověku, který není veden v úředních
dokumentech. On žije, jí, pije, ale neopouští ho myšlenka, že v kteroukoliv minutu se může objevit policista a říci: »Do 24 hodin!« anebo:
»Občane, pokutu!«
K. M. Ch.: Každé srovnání, tedy i to vaše, pokulhává, ale pravda je tu
velmi blízko. Já však budu pokračovat: Mezi otázkami, přednesenými
patriarchou Pimenem na setkání s M. Gorbačovem, byly otázky o nových duchovních seminářích na Bílé Rusi a v dalších svazových republikách, o obsazení 9 biskupství uprázdněných v 60. letech, o obnovení
zrušených náboženských obcí z téže doby. Byl tu také kruh otázek spojených s vydavatelskou činností církve. Jejich pozitivní vyřešení považuji za velmi vážné. Totiž: Proč národní teologickou literaturu vydává
Ymca-Press nebo Posev? Proč dobrovolně postupujeme jiným právo
sbírat úrodu na poli naší kultury? Zdá se mi, že nadešel čas, aby církev
vzala tuto velmi důležitou věc do svých rukou. Bylo by třeba obnovit vydavatelskou činnost Optinské poustevny, kláštera valaamského ...
A. N.: Dovolte, Konstantine Michailoviči, ale okolo valaamského
kláštera panují ještě spory.
K. M. Ch.: Dosud není s konečnou platností jasné, které budovy přejdou do vlastnictví církve. Ale klášter bude, nepochybuji. A tak tedy:
proč by nebylo možné vážně se zamyslit o možnosti vydávání společensko-politického a nábožensko-filozofického časopisu? Přitom do jeho
redakce by mohli vejít představitelé různých konfesí a rovněž představitelé vědecké a umělecky tvůrčí inteligence.
A. N.: To vše je pozoruhodné. A povolení?
K. M. Ch.: Povolení pro všechna vydání náboženská musí obstarat
vláda přesně tak jako u literatury ateistické. A abych pokračoval v tomto tématu: Je třeba říci, že církev potřebuje svou vlastní tiskárnu. Bibli
je nutno tisknout mnohem větším nákladem než nyní, kdy vydavatelské
oddělení Moskevského patriarchátu jen s velkými potížemi umísťuje
své zakázky ve státních podnicích.
A. N.: A proč nepřitáhnout k vydávání bible a mnohých pozoruhodných spisů církevních Otců a teologické literatury i vydavatelství Věda
a Mysl? Záležitost kulturní je záležitostí obecnou.
K. M. Ch.: Ano. Souhlasím. Dodávám, že v tomto roce bylo dodáno
ze zahraničí 1,200.000 výtisků bible v ruštině a ukrajinštině. Byl vyřešen
dovoz bible přes celnici. Dříve byla Věčná kniha na seznamu zakázané
literatury, která se nesměla dovážet do naší země.
A. N.: Vraťme se k projektu zákona o svobodě svědomí. Kdo na tomto návrhu pracuje a v jakém stavu je návrh nyní?
K. M. Ch.: V souhlase s příkazem UV KSSS pracovali na něm: Státní
úřad pro věci církevní při Radě ministrů SSSR, ministerstva zahraničí a
spravedlnosti SSSR, prokuratura SSSR. Byly konzultace s představiteli
náboženských organizací všech vyznání. Jenomže rozbor návrhů, jak se
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mi zdá, se trochu protáhl, což vyvolává rozpačité dotazy v naší zemi i v
zahraničí. Je zajímavé dodat, že jedna z variant návrhu byla zveřejněna
ve Francii, aniž bychom věděli, jak se tam dostala. Je také zajímavé, že
tyto předběžné návrhy byly oceněny jako velký krok kupředu v oblasti
našeho zákonodárství. Samozřejmě, že je třeba počítat s tím, že vypracování jakéhokoliv nového zákona trvá delší dobu. Je to tím lepší, protože
nyní se také usilovně pracuje na revizi mnoha desítek zákonodárných
norem- v souvislosti s vytvořením právního socialistického státu.
A. N.: Konstantine Michailoviči, až se přijme zákon o svobodě svědomí, budeme jistě nuceni provést změny v trestním i občanském zákonodárství. Vždyť nyní například, jestliže si někdo bude chtít vytvořit
kroužek, kde by se učily děti základům náboženství, okamžitě bude považován za přestupníka. To za prvé. A za druhé: O jaké svobodě svědomí možno mluvit, když každá náboženská obec musí dostat povolení
ke své existenci od státu? Když zplnomocněný úředník (církevní
tajemník - pozn. překl.) může odebrat knězi státní souhlas dokonce na
základě svého osobního nepřátelství k dotyčnému? Když on - jako
např. A. Alapajev a V. Urich v Kirgizii - se může s všemožnou protekcí
chovat k jednomu, jemu vhodnému a příjemnému knězi, a vyštvat z
chrámu jiného, který neodpovídá jeho představám o tom, jaký by měl
být služebník kultu?
K. M. Ch.: Trestní a občanské zákonodárství bude třeba změnit, to
máte pravdu. Tím spíše, že už dnes možno mluvit o jeho nedokonalosti.
A teď k registraci: Je potřebná? V takové formě jako dnes rozhodně ne.
Dnes má totiž registrace charakter povolení. Zakladatelé církevní obce
se obracejí na státní orgány se žádostí a není známo, jakou odpověď dostanou. A co když se obec věřících sejde a začne se sama modlit, aniž by
byla zaregistrována? Porušení zákona! Komise, která provádí dozor nad
dodržováním zákona o náboženských kultech, ihned postaví stráže. Na
věřící je podáno udání a prosím: Trest! Jestliže se vy s kamarády sejdete
a budete zpívat písničky, nehrozí vám nic. Ale jestliže se budete všichni
společně modlit bez speciálního povolení, očekávejte nepříjemné věci!
Princip udělování registrace je nelogický princip a je třeba se ho vzdát.
Náboženská obec se vytváří tak, že prostě oznámí svůj vznik, své založení. Její registrace spočívá v ohlášení za účelem evidence!
Takové je skutečně demokratické řešení problému! V tomto případě
odpadá nutnost existence zvláštních zplnomocněnců (tj. církevních tajemníků). Kdo tedy bude dávat zmocnění? Celým okruhem otázek
spojených se vztahem státu a církve se bude muset zabývat sovět lidových poslanců. Představitelé zvolení lidem řeknou v konfliktních situacích své závažné slovo. A budou povinni klást účty svým věřícím
voličům.
Samozřejmě, že se změní i náplň práce Rady pro církevní záležitosti
při Radě ministrů SSSR. Vidím tuto Radu jako stálou komisi předsed192

nictva Nejvyššího sovětu SSSR. Takové komise mohou být vytvořeny i
ve svazových republikách. Z orgánu vládnoucího, jakým je nyní Rada
pro náboženské záležitosti, se stane orgán lidovlády, jehož rozhodnutí v
právním státě budou závazná pro všechny.

Svědectví

FRANTIŠEK KARDINÁL TOMÁŠEK

Stručná životopisná

data

Otec kardinál se narodil 30. června 1889 ve Studénce, okres Nový Jičín, Jeho otec
František, syn rolníka, byl nadučitelem ve Studénce a žil v letech 1866-1906. Jeho matka Zdenka rozená Vavrečková, též z rolnické rodiny, se narodila 6. ledna 1874 ve Slatině, okres Nový Jičín. Zemřela 24. července 1971 u svého synu Františka, biskupa a
apoštolského administrátora v Praze. Když otec zemřel ve 40. roce věku, zůstala matka
ve svých 32 letech se šesti nezaopatřenými dětmi jako vdova po celý život.
Aby mohly děti studovat, odstěhovala se s rodinou do Olomouce v roce 1910. Tam
navštěvoval druhorozený syn František tehdejší Slovanské gymnasium v letech 19101918. Po maturitě a po vojenské službě za první světové války vstoupil v roce 1918 do
Arcibiskupského semináře.
Dne 5. července roku 1922 byl arcibiskupem Dr. Antonínem Cyrilem Stojanem
vysvěcen na kněze. V témže roce se stal katechetou na měšťanské škole nejprve v Olomouci-Pavlovicích a v roce 1927 v Keiči u Hranic.
V roce 1934 byl povolán jako adjunkt pro pedagogiku a katechetiku na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Olomouce. Tam působil až do 17. listopadu 1939,
kdy německou okupací byla zastavena činnost vysokých škol. Dne 15. prosince 1938
byt na téže fakultě prohlášen doktorem teologie.
Po uzavření fakulty působil jako katecheta na měšťanské škole v Olomouci-Hodolanech. V roce 1940 začal působit na nově otevřeném diecézním bohosloveckém učilišti a zároveň byl pověřen funkcí inspektora náboženství v šesti okresech olomoucké
arcidiecéze a funkcí ordinariátního komisaře pro milosrdné sestry III. řádu svatého
Františka.
Po osvobození v roce 1945 se opět vrátil na obnovenou Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci, kde se habilitoval pro svůj obor jako docent v roce
1946. V roce 1947 byl presidentem republiky jmenován mimořádným profesorem pro
pedagogiku a katechetiku na téže fakultě, kde působil do konce studijního roku 1950,
kdy byla činnost fakulty opět zastavena. V těchto poválečných letech činnosti fakulty
jmenovaný také organizoval a řídil Katechetské kursy při fakultě.
Dne 12. října 1949 byl jmenován Svatým otcem Piem XII. títulárním biskupem
butským a světícím biskupem olomouckým a dne 14. října přijal v Olomoucí biskupskou konsekraci z rukou arcibiskupa Dr. Josefa Matochy.
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Po zastavení činnosti fakulty byl státním úřadem pro věci církevní přeřazen do duchovní správy a olomouckou kapitulní konsistoří ustanoven od I. Jedna 1951 administrátorem v Bohušové, tehdejší okres Krnov.
Dne 23. června 1951 byl zatčen a dopraven do internačního pracovního tábora v
Zelivé, okres Havlíčkův Brod, kde byl do 28. května 1954.
Od 1. července 1954 byl ustanoven administrátorem v Moravské Huzové, okres
Olomouc.
Dne 18. února 1965 byl Svatým otcem Pavlem VI. jmenován apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. Dne 11. března předložil kapitule u svatého Víta jmenovací dekret Svatého otce a tím převzal správu arcidiecéze. Zúčastnil se všech zasedání Druhého vatikánského koncilu jako jediný z českých biskupů, vedle tří biskupů
slovenských. Na koncilu měl pět diskusních příspěvků. Je předsedou České liturgické
komise, konsuilorem Kongregace pro katolickou výchovu, členem Sekretariátu pro
jednotu křesťanů a členem Kongregace pro klérus.
Bulou papeže Pavla VI. ze dne 27. června 1977 byl jmenován kardinálem a byl mu
přidělen kostel svatého Vitala v Římé. Bulou papeže Pavla VI. ze dne 30. prosince
1977 byl jmenován arcibiskupem pražské arcidiecéze (v pořadí 34. arcibiskup).
V roce 1978 se účastnil v 80. roce svého života jako nejstarší z voličů obou konkláve, při nichž byli zvoleni za papeže benátský patriarcha Albino Luciani, který si zvolil
jméno Jan Pavel I., a krakovský kardinál arcibiskup Karo! Wojtyla, současný Svatý
otec Jan Pavei II.
Další je již historie zcela nedávná a současnost ...
Psal do odborných časopisů, byl redaktorem Katechetické hlídky »Vychovatelských
listů«, psal a dosud píše do tisku, vydal 15 monografií jak odborných, tak pro sebevýchovu mládeže.
Dopis předsedovi vlády
Pnn Ladislav Adamec
předseda vlády ČSSR
Praha

Praha 20. ledna 1989

Vážený pane ministerský předsedo,
chtěl bych vyjádřit za sebe i za katolický lid radost z toho, že i Československo se
připojilo k závěrům následné helsinské konference ve Vídni, uzavřené v minulých
dnech. Dohody tam podepsané budou mít hospodářský a politický význam nejen pro
náš stát, ale i pro významnou část světa, což vřele vítáme.
Se zvláštní pozorností bereme na vědomí ty části dohod, které konkretizují závazky
účastnických států - včetně ČSSR - ohledně občanských svobod a v jejich rámci výslovně i
právo nn plný rozvoj náboženského života věřících občanů i církví. Přišel čas, aby skončilo
období nerovnoprávnosti. Očekáváme, že důkladná reforma československého práva svědomitě uplatní závazky přijaté v Helsinkách a ve Vídni. Pro vztah věřících lidí ke státu bude
ještě důležitější, aby mocenskými útvary byly poctivě respektovány.
V této souvislosti musím s politováním konstatovat, že zákroky bezpečnosti proti pokojným shromážděním v Praze 17. ledna a v dalších dnech silně otřásly důvěrou věřících
lidí stejně jako velké části obyvatelstva. Drsné násilí nemůže udusit oprávněnou touhu
občanů žít v takovém prostoru svobody, jaký se stal samozřejmým ve 20. století. Obávám
se, že potlačování dialogu občanů s vládou vyprovokuje konfrontaci na škodu všech.
Ve jménu evangelia Kristova, z něhož vyrostla naše národní i evropská kultura, Vás naléhavě žádám: nastupte cestu upřímného dialogu státu s církví i všemi občany, a to hned!
S projevem úcty
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
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Dopis vládě ČSSR
Vládě Československé socialistické republiky
do rukou předsedy Ladislava Adamce
nábřeží kapitána Jaroše 4, 11800 Praha 1

V Praze dne 21. ledna 1989

Vážený pane ministerský předsedo!
V souvislosti s občanskými projevy v posledních dnech na Václavském náměstí v
Praze a s jejich potlačováním ze strany policejních orgánů obracejí se na mne věřící
občané se žádostí, abych k těmto skutečnostem vyslovil své stanovisko a pokusil se ze
své strany přispět k uklidnění rozbouřené hladiny občanstva i státních orgánů. Považuji proto za svou povinnost jako občan státu a představitel katolické církve podat
Vám toto své sdělení a žádost:
Není pravdou, že by manifestační projevy občanů na Václavském náměstí v posledních dnech byly vyprovokovány zahraničními sdělovacími prostředky a že by
účastníci těchto projevů byli neukáznění a svedení občané, nýbrž je pravdou, že příčiny těchto skutečností je třeba hledat v nedostatcích vedení státu v minulých desetiletích. Není třeba opakovat znovu všechny ty události minulé doby, které prokázaly,
že československý občan se netěší plné svobodě a je záměrně režimem manipulován,
aby slepě a v rozporu s lidskou důstojností činil jen to, co je mu výslovně dovoleno
nebo přikázáno a nečinil si nároky na to, co náleží do obsahu jeho lidské podstaty.
Jestliže v minulých dnech naši občané chtěli využít příležitosti výročí smrti Jana Palacha, který obětoval svůj život v přesvědčení, že naši občané si uvědomí cenu lidské
svobody, pak pokojné uctění památky tohoto mladého milovníka a obránce svobody
jen vyjadřuje skutečné smýšlení našeho lidu a jeho touhu po plné svobodě. Jestliže
orgány bezpečnosti použily proti těmto projevům svobodymilovných občanů hrubé
síly, jednaly nejen proti našemu stávajícímu právnímu řádu, ale i proti lidskosti vůbec.
Bezpečnostní orgány tak překročily meze své pravomoci a navíc ohrozily postavení
našeho státu vnitřně i zahraničně.
Obracím se proto, pane ministerský předsedo, na Vás, jakožto na vrcholného
představitele našeho státu a státní exekutivy, s naléhavou žádostí, abyste zasáhl svou
mocí a usměrnil složky bezpečnosti státu tak, aby se zřekly násilných zásahů do svobodných projevů řádných občanů a poskytly více sluchu oprávněným požadavkům lidu. Odstranění hospodářských nedostatků v naší zemi předpokládá vysokou angažovanost občanů a taje nemyslitelná bez sociální a právní jistoty a bez zlepšení morálního stavu v zemi. Domnívám se, že jako představitel církve, která již skoro po dvě tisíciletí nabývala v těchto otázkách zkušenosti a seznámila se s mentalitou člověka a národa, mám určitou kompetenci pro vyjádření objektivního stanoviska.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský

SOUHRNNÉ SDĚLENI O PŘÍPADECH SLEDOVANÝCH VONS K 10. 12. 1988
Sdělení č. 860
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných se ustavil dne 24. dubna 1978, aby v duchu
poslání Charty 77 sledoval případy osob, které jsou trestně stíhány nebo vězněny za
projevy svého přesvědčení nebo které se staly oběťmi policejní či justiční svévole.
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Zabývá se i jinými případy nespravedlivého stíhání, zvláště tam, kde se nepřímo týkají
jeho hlavního zaměření. Jeho snahou je seznamovat s těmito případy veřejnost i úřady
a postiženým dle možnosti pomáhat. V prosinci 1979 se VONS stal členskou ligou Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH), která se podílí na práci OSN jako její přidružená nevládní organizace s konzultativním statutem. Jako členská liga FIDH užívá
VONS též označení Československá liga pro lidská práva. FIDH zvolila v listopadu
1984 člena VONS Ladislava Lise svým místopředsedou (viceprezidentem) a pověřila
jej mj. i zastupováním svých zájmů u orgánů OSN ve Vídni. Dne 7. prosince 1986 byl
Ladislav Lis znovu zvolen místopředsedou na další dvouleté období.
Členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných jsou: ing. Rudolf Baltěk, Křižíkova 78, 18600 Praha 8; Ola Bednářová, Havelská 21, 11000 Praha \\ Jarmila Béliková,
Novovysočanská 12, 190 00 Praha 9; dr. Václav Benda, Karlovo nám. 18, 120 00 Praha 2,
tel. 2/298676; Petr Cibulka, Vrázova 53, 61600 Brno, tel. 5/756221, t. č. vězněn; Albert
Černý, Zápotockého 1166, 76502 Otrokovice; JUDr. Josef Danisz, Wilhelma Piecka 81,
13000 Praha 3; Stanislav Devátý, Revoluční 1285, byt 312, 76001 Gottwaldov; Jiří
Dienstbier, Nekázanka 17, 12000 Praha 2; Karel Freund, Mánesova 90, 12000 Praha 2,
tel. 2/271273; Václav Havel, Hrádeček 5, 54241 Vlčice u Trutnova; nábřeží Bedřicha
Engelse 78, 12000 Praha 2; Zbyněk Hejda, Heřmanova 30, 17000 Praha 7; Lenka Hrachová, Řipská 13, 13000 Praha 3; Ivan Martin Jirous, 588 67 Stará Říše čp. 33, t. č. vězněn; Ladislav Lis, Sosnová 84, okr. Česká Lípa; Šišková 1228, 18200 Praha 8; ing. Jan
Lltomlský, 34905 Vyskytná u Pelhřimova č. 2; Václav Malý, katolický kněz, Nad
pomníkem 2, 152 00 Praha 5, tel. 2/537929; Michal Matzenauer, Nezamyslova 4, 12800
Praha 2; Dana Němcová, Ječná 7, 12000 Praha 2, tel. 2/290520; dr. Luděk Pacovský,
Washingtonova 9, 11000 Praha 1; Petr Pospíchal, Arbesova 6, 63800 Brno-Lesná;
ing. Pavel Roubal, 39463 Častrov čp. 31; Jan Ruml, Kremelská 15, 100 00 Praha 10; Jiří
Ruml, Kremelská 15, 10000 Praha 10; Andrej Stankovič, Hroznová 5, 11800 Praha 1;
Anna Sabatová, Anglická 8, 12000 Praha 2, tel. 2/2619573; Petruška Šustrová, Kolínská
13, 13000 Praha 3, tel. 2/73778J2; dr. ing. Jakub Trojan, Riegrovy sady 223, 277 13 Kostelec nad Labem; Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2, tel. 2/2619573; Věra Vránová.
Cimburkova 24, 13000 Praha 3.
V zahraničí se na činnosti VONS podílejí tito její členové: Zina Freundová, 53 C
Florence Rd., London N4 4DJ, Velká Británie, tel. 0044-1-2630013; dr. Martin Hybler, 4
rue André Messnger, 87000 Limoges, Francie, tel. 0033-55-333659; Elibieta Ledererová,
Kemptenstr. 117A, 8990 Lindau/Bodensee, NSR, tel. 0049-8382-72328; Ivan Medek,
Nattergasse 12/1/25, 1170 Wien, Rakousko, tel. 0043-222-454113; Jiří Němec, Schönbrunnerstr. 16/4, 1050 Wien, Rakousko, tel. 0043-222-5750882; Jaroslav Suk, Norddalsviigen 4248, 74100 Knivsta, Švédsko, tel. 0046-18-3882.
Další užitečné adresy: FIDH - Fédération Internationale des Droits de l'Homme,
27 rue Jean-Dolent, 75014 Paris, Francie, tel. 0033-1-43319459; Amnesty International,
International Secretariat (pro ČSSR: Hough Poulton), 1 Easton Street, London WC 1,
tel. 0044-1-8330771; IGFM- Internationale Gesellschaft fíir Menschenrechte, Čs. pracovní výbor, Untere Augartenstr. 21/6, 1020 Wien, Rakousko (pí Dagmar Vaněčková,
tel. 0043-222-4749504); Helsinki Watch, sekce Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva, 36 West 44th Street, Suite 911, New York, 10036 USA, tel. 001-212-8409060
(pí Janet Fleishman); Nadace Charty 77 ve Švédsku, c/o prof. František Janouch, Bergtorsvag 62, 18363 Tiiby, Švédsko, tel. 0046-87-564828; Palach Press Ltd. a East European Cultural Foundation, P.O.Box 222, London WC2H 9RP, Velká Británie, tel. 00441-8891074 (byt Juna Kavana 0044-1-3796234); Čs. dokumentační
středisko/Dokumentationszentrum, Schwarzenberg 6, 8533 Scheinfeld, NSR (správce ČSDS Vilém Prečan,
tel. 0049-9162-7761); Keston College, Heathfield Rd., Keston, Kent BR2 6BA, Velká
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Británie (redaktorka pro ČSSR pí Morven McLean, tel. 0044-689-50116); Entr'aide et
Action - Help and Action, B.P. 11, 77850 Héricy, Francie (sekretářka redakce pí Ivana
Tigridová, tel. 0033-1-42613188); SIS - Servis Informacyjny Solidarnoáci, Východoevropská informační agentura (VIA), c/o Wojciech Maziarski, ul. Brači Zaluskich 3a/
58, tel. 0048-22-336696; Expres Chronika, VIA, Tamara Kaluginová, Moskva, tel. 007095-4023893.
Exilové časopisy, zveřejňující ve větším rozsahu naše sdělení: Listy, Via del Corso
57, 00186 Roma, Itálie (šéfredaktor Jiří Pelikán, tel. 0039-6-6542228); Studie, Accademia cristiana, Via Concordia 1, 00183 Roma, Itálie (výkonný redaktor Václav Steiner).
VONS vítá jakoukoli spolupráci a pomoc, zejména při zjišťování jednotlivých případů a při podpoře postižených. Pro naši práci jsou nezbytné zejména tyto lidřůe
(pokud možno v úplnosti):
- jméno a příjmení postiženého, datum narození, adresa, povolání (sociální postaveni");
- údaje o eventuálním předchozím trestním stíhání a eventuálních jiných postizích;
- údaje o rodině a jejím sociálním postavení (též věk a počet dětí);
- fotografie postiženého (podobenka i jiné foto, pokud možno negativ);
- usnesení, jímž byla nařízena domovní prohlídka, a protokol o jejím výsledku,
popř. fotokopie či přesný opis těchto dokumentů;
- podrobná oficiální verze skutkové podstaty a skutečná verze jednání, za něž je
postižený stíhán, popř. jiné skutečné důvody trestního stíhání;
- v jakém stavu je trestní stíhání;
- jméno obhájce a advokátní poradny.
V průběhu trestního stíhání je třeba neprodleně informovat o všech důležitých
právních úkonech, jako je:
- případná změna obvinění, seznámení s výsledky vyšetřování, doručení obžaloby, nařízení hlavního líčení (termín, místo vč. čísla soudní síně, jméno předsedy senátu) a odvolacího řízení (tytéž údaje);
- maximum údajů z obžaloby a rozsudku (rozsudků), nejlépe jejich fotokopie;
- výše trestu a jeho druh (včetně NVS), rozsah ochranných opatření, za jaké trestné
činy byl postižený odsouzen (označení podle trestního zákona, paragraf a odstavec),
po hlavním líčení, zda je rozsudek pravomocný, vyjádření obou stran k rozsudku;
- kdo a kdy soudil.
V případě vazby navíc: oficiální důvody vazby (a, b nebo c), od kdy trvá, zdravotní
stav uvězněného, jméno a adresa příbuzného, s nímž je uvězněný ve styku, adresa věznice, informace o návštěvách, změnách zdravotního stavu, kázeňských opatřeních,
podmínkách vazby atp.
V případě výkonu trestu tytéž údaje jako u vazby a navíc:
- nápravně výchovná skupina, kdy byl trest nastoupen a kdy má za normálního
průběhu skončit;
- další podmínky výkonu trestu (kromě zdravotního stavu i pracovní zařazení, kázeňské tresty, izolace apod.);
- adresa nápravně výchovného ústavu včetně úseku, bloku, apod., jméno náčelníka NVÚ, event, vychovatele, vězeňského lékaře apod.
Prosíme o poskytnutí fotokopií usnesení o zahájení trestního stíhání, dalších usnesení, obžaloby, rozsudků a jiných důležitých dokumentů, o jména vyšetřovatelů, prokurátora atd., o záznamy ze soudního jednání. Obracejte se na členy VONS, nejlépe
osobně.
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Toto souhrnné sdělení o aktuálních případech sledovaných VONS jsme rozdělili
na čtyři části. V první části jsou evidovány případy vězněných, v druhé případy trestního stíhání na svobodě. Třetí část pojednává o důsledcích amnestie na některé případy
sledované VONS. Čtvrtá část je věnována mimosoudním represím.
Pokud není uvedeno jinak, značí trest nepodmíněný trest odnětí svobody v první
nápravně výchovné skupině a paragrafová označení se vztahují k trestnímu zákonu.
Zkratky: OS = okresní nebo obvodní soud; MS = městský soud; KS = krajský soud;
NS = Nejvyšší soud; NVÜ = nápravné výchovný ústav; NVS = nápravně výchovná
skupina; SNV = Sbor nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti ČSR; tr. č. = trestný čin. V závorce jsou uváděna čísla sdělení VONS, týkající se daného případu nebo
daného postiženého.
•*

*

*

I. Věznění
A - jmenný seznam vězňů hájených VONS
1. Jiří Boháč, nar. 8. 2. 1953. Družka Jitka Štěpánková, Varšavská 235, 53009 Pardubice. Dělník VChZ Semtín. Dne 24. 9. 1986 vzat do vazby a 23. 12. 1986 odsouzen
OS Pardubice, což potvrzeno KS Hradec Králové, pro tr. č. pobuřování (§ 100/1) za to,
že »hrubými výroky a dalším jednáním« (poslechem a šířením zpráv Hlasu Ameriky)
»vyvolával na pracovišti nepřátelské nálady vůči zřízení« k trestu dva a půl roku ve II.
NVS a k 1 roku ochranného dohledu. Ve výkonu trestu v N V Ú Valdice. Výstup 24. 3.
1989 (600, 608).
2. Petr Cibulka, nar. 27. 10. 1953, bytem Vrázova 53, 61600 Brno. Matka Věra Cibulková, Mučednická 39, 616 00 Brno (veškeré poštovní zásilky jí adresované jsou však
na základě příkazu prokurátora v současné době zadržovány, s korespondencí je třeba
se obracet na členy Výboru na ochranu P. Cibulky, D. Skály a J. štencla nebo na členy
VONS). Dělník. Signatář Charty 77, člen VONS, jazzové sekce, ISO, Polsko-české
solidarity a SPUSA. V letech 1978-80 dva roky vězněn pro tr. č. pobuřování; ve vězení
odsouzen na další rok za tr. č. maření výkonu úředního rozhodnutí (hladovkou). V r.
1985 tři měsíce ve vazbě pro tr. č. hanobení národa, rasy a přesvědčení (§ I98b), za který později odsouzen k sedmi měsícům ve II. NVS. Zbytek trestu vykonal v roce 1986.
Poté byl podroben tříletému ochrannému dohledu. Za jeho nerespektování odsouzen
v roce 1986 ke třem měsícům ve II. NVS, trest vykonal. Dne 14. 10. 1988 znovu uvězněn a obviněn nejprve spolu s Jiřím Stendern z přípravy k tr. č. hanobení národa, rasy
a přesvědčení (§ 7/1 k § 198b) za přípravu rozmnožování Informací o Chartě 77 č. 17 s
peticí 271 občanů týkající se mj. odpovědnosti státních orgánů za smrt Pavla Wonky ve
vězení. Od 27.10. 1988 obviněn z přípravy k tr. č. pobuřování (§ 7/1 k § 100/la, 3a) za
»rozmnožování Informací o Chartě 77 a soustřeďování Lidových novin«, a to spolu s J.
Stendern a D. Skálou. Později obviněn sám z tr. č. spekulace (§ 117/1,2b) a tr. č. nedovoleného podnikání (§ 118/1), protože »si obstarával... ve větším rozsahu magnetofonové kazety a pásky ... na které nahrával hudbu i mluvené slovo a... se ziskem je prodával«. Hrozí mu trest 3 až 10 let. Vězněn ve věznici MS v Brně-Bohunicích (349,434,
442, 443, 455, 460, 468, 472, 492, 493, 500, 511, 563, 573, 825, 835, 842, 846, 852).
3. Tomáš Dvořák, nar. 3. 7. 1965, bytem U železné lávky 6, 118 00 Praha 1. Kontaktní adresa: Petr Uhl, Anglická 8,12000 Praha 2. Technický úředník. Aktivista NMS
a spoluvydavatel jeho bulletinu, člen PČSP. Po manifestaci 21. 8. 1988 spolu s Hanou
Marvanovou stíhán pro tr. č. výtržnictví (§ 202/1), protože na ní vystoupili »s verbálními projevy, které způsobily srocení většího počtu osob«. Dne 22. 10. 1988 uvězněn a
stejně jako Luboš Vydra obviněn z přípravy tr. č. podněcování (§ 7/1 k § 164). Od 26.
10. 1988 však, aby se na něho nevztahovala amnestie, stíhán pro přípravu k tr. č. po-
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buřování (§ 7/1 k § 100/la) za přípravu k rozšiřování letáků, vyzývajících k účasti na
manifestaci 28.10.1988. Od konce listopadu 1988 se o jeho věci opět koná společné řízení s věcí Hany Marvanové, a to proto, že se s ní měl dopustit stejného skutku dne 21.
8., který už není posuzován jako tr. č. výtržnictví (amnestováno 27. 10.), nýbrž jako tr.
č. pobuřování (§ 100/la). Vězněn ve věznici MS v Praze-Ruzyni (788, 793, 797, 807,
827, 828, 837).
4. Ing. Petr Hauptmann, nar. 7. 8. 1946. Manželka Alexandra Hauptmannová, Klánovická 705/5, 19400 Praha 9. Stavební referent celní správy. V říjnu 1982 emigroval
do NSR, odkud se po dvou měsících z rodinných důvodů vrátil. Dne 12. 9. 1983 vzat
po opětovných výsleších do vazby a 9. 2. 1984 odsouzen MS v Praze k 10 letům ve II.
NVS a k pětiletému zákazu činnosti ve státních orgánech, a to pro tr. č. vyzvědačství a
tr. č. opuštění republiky (§ 105/2, § 109/1). Vyzvědačství se měl dopustit tím, že při
výsleších v NSR podal informace o svém předchozím zaměstnání, které nepovažoval
za státní tajemství. Vězněn v NVÚ Minkovice. Charta 77 (dokument č. 5/86) a VONS
(505) navrhly, aby byl zahrnut do případné výměny vězňů Východ-Západ. Konec trestu 12. 9. 1993 (391, 455, 492, 591, 632, 690).
5. Ivan Martin Jirous, nar. 23. 9. 1944. Manželka Juliana Jirousová, 588 67 Stará
Říše čp. 33. Teoretik umění, publicista a básník. Signatář Charty 77 a manifestu Českých dětí, člen VONS a SPUSA, spoluvydavatel undergroundových časopisů Vokno a
Voknoviny. V roce 1974 odsouzen za tr. č. hanobení národa, rasy a přesvědčení; v letech 1976, 1978 a 1981 odsouzen vždy za tr. č. výtržnictví, ve skutečnosti pro účast na
různých nezávislých kulturních aktivitách; vězněn s kratšími přestávkami celkem více
než sedm a půl roku. V květnu 1985 propuštěn z NVÚ Valdice, kde vykonával poslední tříapůllelý trest. Dne 22. 10. 1988 znovu, spolu s Jiřím Tichým, uvězněn a obviněn z tr. č. útoku na státní orgán a orgán společenské organizace (§ 154/2), protože autentizovali podpisy 271 občanů pod peticí, týkající se mj. odpovědnosti státních orgánů za smrt Pavla Wonky ve vězení. Později stíhání účelově, aby J. Tichý nemusel být
amnestován, rozšířeno o tr. č. poškozování zájmů republiky v cizině (§ 112), a to bez
jakéhokoli věcného podkladu. Ivan M. Jirous je otcem dvou malých dětí. Vězněn ve
věznici MS v Brně-Bohunicích (830, 836).
6. František Lizna, nar. 11. 7. 1941. Matka Marie Líznová, Na strážnici 375, 67963
Velké Opatovice. Katolický kněz bez státního souhlasu, člen jezuitského řádu. T. č.
zaměstnán jako ošetřovatel v domově důchodců. Signatář Charty 77. V minulosti několikrát trestně stíhán pro politické delikty, naposledy v souvislosti s katolickým samizdatem. Třikrát vězněn, naposledy v r. 1983. Dne 26. 10. 1988 uvězněn a obviněn z
prečinu proti veřejnému pořádku (§ 6a zákona o přečinech), jehož se měl dopustit
rozšiřováním výzev k propuštění politických vězňů. Dne 29. 11. 1988 zatím nepravomocně odsouzen ke dvěma měsícům odnětí svobody v II. NVS, a to OS Kroměříž,
Vězněn ve věznici MS v Brně-Bohunicích (831, 847).
7. JUDr. Hana Marvanová, nar. 26. 11. 1962. Matka Marie Marvanová, Vrchlického 96, 15000 Praha 5. Právnička OPBH Praha 2. Aktivistka NMS a spoluvydavatelka
jeho bulletinu. Svobodná, matka čtyřletého dítěte. Po manifestaci 21. 8. 1988 spolu s
Tomášem Dvořákem trestně stíhána pro tr. č. výtržnictví (§ 202/1), protože na ní vystoupila »s verbálními projevy, které způsobily srocení většího počtu osob«. Dne 28.
10. 1988 uvězněna a obviněna z tr. č. pobuřování (§ 100/la, b), protože v září a říjnu
1988 připravovala »písemnosti, vyvolávající nedůvěru k úloze KSČ a oslabující úlohu
ozbrojených sil«. Od konce listopadu se koná společné řízení o její věci a věci T.
Dvořáka; společný skutek z 21. 8. je nadále posuzován jako tr. č. pobuřování (§ 100/1),
protože tr. č. výtržnictví, který byl v jejich jednání z 21. 8. spatřován dříve, byl 27.10. u
obou amnestován. Vězněna ve věznici MS v Praze-Ruzyni (793, 797, 807, 838).
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8. Antonín Perníčky, nar. 23. 7. 1950, bytem 75663 Valašské Meziříčí-Krhová.
Délník. Ve vazbě od 1. 3. 1988, kdy se vracel domů z předchozího výkonu trestu. Na
nádraží v Pardubicích zadržen hlídkou VB, ve služební místnosti se kriticky a hanlivě
vyjadřoval o KSC, Stalinovi (!) a Husákovi. Odsouzen OS v Pardubicích za tr. č. hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a
jejího představitele (!) a hanobení národa, rasy a přesvědčení (§ 103, § 104 a § 198b) k
třiceti měsícům ve III. NVS a k dvouletému zákazu pobytu v Pardubicích; KS v Hradci
Králové rozsudek potvrdil. A. Pernický byl v minulosti několikrát odsouzen pro obdobné tr. činy verbální povahy a strávil ve vězení již více než deset let. Vězněn v NVÚ
Valdice. Konec trestu 1. 9. 1990 (785).
9. Kamil Petrovlcký, nar. 25. 2. 1970, bytem Nová 1337, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Dělník. Stoupenec hnutí punk. Od 17. 3. 1988 do 17. 11. 1988 vězněn jako obviněný a
odsouzený pro tr. činy výtržnictví a útoku na veřejného činitele (§ 202/1 a § 156/2) za
konflikt vyprovokovaný příslušníkem VB. Již předtím, 29. 6. 1987, odsouzen OS v
Hradci Králové za stejné tr. činy ke čtyřem měsícům podmíněně. V průběhu výkonu
trestu tento podmíněný trest přeměněn na neopodmíněný, který K. Petrovický nastoupil 5. 12. 1988. Vězněn pravděpodobně v NVÚ Opava. Současně odpykávaný trest
byl uložen za konflikt s VB, která prováděla nepřiměřený zákrok při oslavě svatby v
Bělči nad Orlicí v listopadu 1986. Domníváme se, že přinejmenším podmíněný trest,
později proměněný v nepodmíněný, měl být amnestován. Konec trestu 5.4. 1989 (622,
645, 652, 661, 662, 730, 741, 778a).
Poznámka: Technickým nedopatřením se stalo, že jako sdělení VONS č. 778 je
označen text Policejní akce proti mezinárodnímu mírovému semináři Praha 88 (vydal
VONS spolu s Chartou 77) i text Kamil Petrovický odsouzen. Druhý z obou textů budeme nadále označoval jako 778a.
10. Ivan Polanský, nar. 2. 3. 1936. Manželka Ida Polanská, Hviezdoslavova 9/61,
018 51 Dubnica. Technický úředník, otec čtyř dospělých dětí. Dne 5. 11. 1987 uvězněn
původně pro tr. č. podpory a propagace fašismu (§ 260/1, 2a), což později překvalifikováno na tr. č. podvracení republiky (§ 98/la, 2b), jehož se měl dopustit tím, že rozmnožoval a rozšiřoval samizdatovou literaturu převážně náboženského charakteru.
Odsouzen KS v Banské Bystrici dne 17. 6. 1988 ke čtyřem rokům v I. NVS; NS SSR
rozsudek potvrdil. Amnestií z 27. 10. 1988 mu byl trest snížen o dva roky. Žádost o
podmíněné propuštění po uplynutí poloviny trestu bude projednávat OS Ružomberok
15.12. 1988. Vězněn v NVÚ Ružomberok. Konec trestu 5. 11.1989 (706, 748, 767, 773
777, 789, 791, 854).
11. Slávek Popelka, nar. 4. 2. 1956, bývalý mistr odborného výcviku, bytem Jánošíkova 37, 643 00 Brno-Chrlice. Bratr Milan Popelka, 68765 Strání čp. 22. Vězněn od 29.
11. 1988 jako obviněný z přečinu původně proti veřejnému pořádku (§ 6a přečinového
zákona), nyní proti socialistickému soužití (§ 9 / l a zákona o přečinech) proto, že koncem listopadu rozšiřoval v Praze a Brně letáky, vyzývající k manifestacím za skutečnou přestavbu společnosti, svobodné volby a odchod Vasila Biíaka a spol. z politické
scény. K zpřísnění kvalifikace došlo proto, že S. Popelka byl letos za obdobné přečiny
již dvakrát odsouzen; v této souvislosti vězněn od 14. 4. do 30. 5.1988, od 17. 6. do 27.
9.1988 a od 3.10. do 27. 10. 1988, kdy byl amnestován. Hlavní líčení má pokračovat 22.
12.1988 u MS v Brně. Je vězněn ve věznici MS v Brně-Bohunicich (779 794 795 799
817, 822, 853, 862).
'
'
12. Dušan Skála, nar. 24. 12. 1954, bytem Čechyně 15,683 01 Rousínov u Vyškova.
Manželka Jitka Skálová, Soudní 9,602 00 Brno. Topič. Otec dvou malých dětí, manželka je těhotná. Signatář Charty 77, člen SPUSA, vydavatel kulturní revue Host. Dne 27.
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10. 1988 uvězněn a spolu s P. Cibulkou a J. Stendern obviněn z přípravy k tr. č. pobuřování (§ 7/1 k § 100/la, 3a) za »rozmnožování Informací o Chartě 77 a soustřeďování Lidových novin«. Vězněn ve věznici MS v Brně-Bohunicích (835, 842, 852).
13. Jiří Tichý, nar. 2. 4.1946, bytem Rybalkova 51,10100 Praha 10. Kontaktní adresa: Karel Freund, Mánesova 90, 12000 Praha 2. Dělník v podniku Sady, lesy a zahradnictví hl. m. Prahy. Signatář Charty 77. Otec osmileté dcery. 20. 10. 1988 uvězněn a
spolu s I. Jirousem obviněn z tr. č. útoku na státní orgán a orgán společenské organizace (§ 154/2), protože autentizoval podpisy 271 občanů pod petici, týkající se odpovědnosti příslušných orgánů za smrt Pavla Wonky. Později, aby nemusel být amnestován,
toto obvinění účelově rozšířeno o tr. č. - stíhání podle § 112 - poškozování zájmů republiky v cizině, a to bez jakéhokoli věcného podkladu. Vězněn ve věznici MS v BrněBohunicích (830, 836).
14. Tomáš Tvaroch, nar. 5. 12. 1963, bytem Dobrovodská 82, 37006 České Budějovice 6 (tamtéž jeho matka Jiřina Tvarochová). Aktivista NMS; klavírista, donedávna
působil v souboru Linha Singers. Uvězněn 26. 11. 1988, obviněn z přečinu proti veřejnému pořádku (§ 6a zákona o přečinech) a 8. 12. 1988 odsouzen OS Praha 1 k podmíněnému trestu odnětí svobody; rozsudek však nenabyl pravomoci, prokurátorka podala stížnost proti usnesení soudu o propuštění z vazby. Přečinu se měl T. Tvaroch dopustit účastí na manifestaci 28. 10. 1988. Soud však zprostil T. Tvarocha návrhu no potrestání za to, že na nezávislém setkání občanů poslední listopadovou sobolu četl svůj
dopis M. Štěpánovi, jehož kopie rozdával kolemstojícím. Vězněn ve věznici MS vPrazeRuzyni (840, 843, 851, 861).
15. Luboš Vydra, nar. 6.7.1946. Manželka Soňa Vydrová, Křižíkova 76,190 00 Praha 8.
Topič. Autor básní a próz, stoupenec undergroundu, signatář Charty 77, člen PČSP,
aktivista NMS, spoluvydavatel bulletinu NMS, člen ISO. Otec šestileté dcery. Dne 21.
10. 1988 uvězněn a stejně jako Tomáš Dvořák původně obviněn z přípravy tr. č. podněcování (§ 7/1 k § 164). Od 26. 10. 1988, aby se na něj nevztahovala amnestie, stíhán
podle § 7/1 k § 100/la (příprava k pobuřování) za přípravu k rozšiřování letáků, vyzývajících k účasti na nezávislé manifestaci 28. 10. 1988 v Praze. Vězněn ve věznici MS v
Praze-Ruzyni (829, 837).
16. Jiří Wolf, nar. 5. 1.1952. Sestra Milada Békeová, Na Piketě 457/1, 370 01 Jindřichův Hradec. Zřízenec Metra. Signatář Charty 77. V minulosti (1978-81) vězněn tři roky pro podvracení republiky (§ 98/1) a dalších šest měsíců pro tr. č. křivého obvinění
(§ 174/1), nebof uvedl, jak s ním bylo zacházeno při vyšetřování. Od 17. 5. 1983 znovu
vězněn a v prosinci 1983 odsouzen MS v Praze pro tr. č. podvracení republiky (§ 98/1,
2a) k šesti rokům ve III. NVS, protože zveřejnil zprávu o poměrech v NVÚ Minkovice,
jak je sám zažil. Vězněn v NVTJ Valdice. Charta 77 a VONS navrhly začátkem roku
1986, aby byl zahrnut do případné příští výměny vězňů Východ-Západ. Konec trestu
17. 5. 1989 (43, 50, 63, 69, 71, 80, 123, 176, 195, 219, 293, 335, 343, 349, 351, 356, 455,
492, 542, 590).
B - případy vyzvědačství
Ve sdělení č. 690 vyjádřil VONS svůj názor na užívání ustanovení podle § 105 tr.
zákona (vyzvědačství"). Kromě Petra Hauptmanna (viz I-A-4) máme informace o těchto případech, kde jsou pochybnosti o vině:
1. Viktor Dedera, nar. 10. 3. 1963. Otec Jan Dedera, Kyjevská 15, 625 00 Brno-Bohunice. Rotmistr čs. armády. Dne 24. 8. 1984 vzat do vazby a odsouzen vyšším vojenským soudem v Příbrami pro vyzvědačství (§ 105/1), vyhýbání výkonu vojenské služby
(§ 280/1), přípravu k tr. č. opuštění republiky (§ 7/1 k § 109/2), neoprávněné užívání
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cizího motorového vozidla (§ 209a/l, 3, 6), pobuřování (§ 100/la, c) a tr. č. rozkrádání
majetku v soc. vlastnictví (§ 132/1) k 10 letům ve II. NVS. Vězněn v NVÚ Minkovice.
Výstup 24. 8. 1994 (690).
2. Ondřej Hoch, nar. 6. 12. 1948. Otec Ondřej Hoch, Koněvova 96, 13000 Praha 3;
manželka Alena Hochová, Nad Santoškou 27, 15000 Praha 5. Tlumočník arabštiny.
Otec dvou malých dětí. V r. 1984 (přesné datum neznáme) vzat do vazby a v září 1984
odsouzen vyšším vojenským soudem v Příbrami k 13 letům ve III. NVS pro tr. č. vyzvědačství (§ 105), jehož se měl dopustit ve prospěch Iráku. Vězněn v NVÚ Valdice.
Výstup v roce 1997 (690).
3. Josef Römer, nar. 7. 10. 1955. Matka Ema Anderlová, nám. Pionýrů 3470, 76001
Gottwaldov. Technik. V r. 1977 odsouzen pro tr. č. vyzvědačství (§ 105) ke 13 letům ve
III. NVS. Podle posledních zpráv má stanoven výstup na leden 1991 (nejsou známy
okolnosti zápočtu údajně dříve uloženého dvouletého trestu za pokus tr. č. opuštění
republiky). Vězněn ve Valdicích, kde prodělal těžký zápal plic; podmínkami výkonu
trestu má trvale poškozené zdraví, v letech 1987-88 se bezúspěšně domáhal náhrady
škody u OS Jičín. Charta 77 (dokument č. 5/86) a VONS (505) navrhly, aby byl zařazen
do případné příští výměny vězňů Východ-Západ (690).
4. František Veis, nar. 5. 2. 1932. Dcera Carmen Svobodová, Vyskočilova 3, 141 00
Praha 4. Bývalý důstojník čs. armády, později recepční; signatář Charty 77. Dne 9. 4.
1979 vzat do vazby a odsouzen pro přípravu k tr. č. vyzvědačství (§ 105) ke 12 letům ve
III. NVS za údajnou nabídku vyzrazení vojenského tajemství v r. 1975. V r. 1978 byl
odsouzen k 18 měsícům pro účast na tr. č. pokusu o opuštění republiky ing. Vojtěcha
Valy (35, 37, 48, 52). Z tohoto trestu vykonal 11 měsíců, pak byl pod míněné propuštěn.
Tento trest byl zahrnut do souhrnného trestu 12 let, takže výstup 9.5. 1990. Charta 77
(dokument č. 5/86) a VONS (505) navrhly, aby byl zařazen do příští výměny vězňů Východ-Západ. Vězněn ve Valdicích, je ve špatném zdravotním stavu, trpí šedým zákalem. V září 1987 požádal písemně vlády USA a NSR o politický azyl (690).
Poznámka: Michael Keller, nar. 11. 6. 1963, občan NDR, dělník (otec Hans Keller,
Brunnengasse 10, 6103 Walldorf, NDR), který byl v Československu vězněn od 26. 4.
1986 a později pravomocně odsouzen pro přípravu k tr. č. vyzvědačství a další tr. činy k
6 letům odnětí svobody, byl na podzim 1988 vydán anebo vyhoštěn do NDR; od výkonu zbytku trestu odnětí svobody v Československu bylo upuštěno. Je však pravděpodobné, že Michael Keller je nadále vězněn v NDR.
C - vězni, o nichž potřebujeme informace
Získali jsme neúplné informace o vězních, kteří mají vykonávat trest v NVÚ Leopoldov a jsou údtyně odsouzeni za tr. činy podle I. hlavy zvláštní části tr. zákona. Abychom mohli posoudit, zda v některých případech nejde o vězně nespravedlivě stíhané,
obracíme se na veřejnost s prosbou, aby každý, kdo má o některém z těchto vězňů nějaké konkrétnější informace - nejlépe podložené oficiálními dokumenty, jako jsou
obžaloby, rozsudky atp. - nám tyto informace poskytl. Jde o vězně: Marian Ježík, §§ 93
a 109, trest 20 let, výstup 2003; Anton Halko, §§ 109 a 105, trest 19 let, výstup 1990; Julius Varga, § 105, trest 10 let; Jozef Bednář, § 93, trest 15 let; Milan Jurčík, § 93, trest 15
let; Stanislav Kratochvil, § 93, trest 5 let, výstup 1989; Josef Sakáč, §§ 105, 109 a 132,
trest 15 let; Milan Weisenbacher, § 105, trest 4 roky; Ludovit Bogár, § 105, trest 6 let;
Adolf Kessler, § 109, trest 3 roky; Milan Račinský, § 109, trest 2 a půl roku; Ján Tomčik, §
109, trest 4 roky; František Bednář, § 93, trest 14 let; Milan Smik, § 109, trest 8 let;
Ludovit Kalay, § 109, trest 4 a půl roku; Jozef Roháč, § 93, trest 13 let; Marian Dudinský,
§ 105, trest 10 let; Šttfan Sedlář, § 109, trest 5 let; Stefan Švondra, § 93, trest 6 let.
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D - internace v psychiatrické léčebně
Augustin Navrátil, nar. 20. 12. 1928, bytem Lutopecny 14, 76831 Zlobíce, kde žije
též jeho manželka Augustina Navrátilová. Železniční dělník, otec devíti dospělých
dětí. Autor jedenatřicetibodové petice za náboženské svobody a odluku církve od státu; spoluvydavatel Křesťanských obzorů; signatář Charty 77. Dne 11. 11. 1985 vzat do
vazby v rámci zásahu proti katolickému samizdatu na Moravě a obviněn pro tr. č. pobuřování (§ 100/la, 3a) za vyhotovení cyklostylované písemnosti Otevřený dopis č. 2,
upozorňující na nejasné okolnosti smrti řeckokatolického kněze Přemysla Coufala.
Od prosince 1985 ve vazbě na uzavřeném psychiatrickém oddělen! v Praze-Bohnicích,
od 18. 3. 1986 internován v psychiatrické léčebně (PL) v Kroměříži, kde podroben tzv.
ochranné léčbě, nařízené 21. 4. 1986 OS v Kroměříži. Dne 21. 10. 1986 propuštěn z PL
na svobodu, nadále prodroben léčbě ambulantní. Dne 29.4. 1987 podal okresní prokurátor v Kroměříži návrh na opětnou přeměnu ambulantní léčby v ústavní, což zdůvodnil tím, že A. Navrátil pokračoval ve své veřejné činnosti. Soudní řízení bylo zahojeno
až po roce, neboť dříve se nepodařilo získat ochotné soudní znalce. Dne 13. 9. 1988 OS
v Kroměříži na základě znaleckých posudků MUDr. Marty Tiché CSc. z Olomouce a
doc. MUDr. Bohdana Buzky CSc. návrhu prokurátora vyhověl, což KS v Brně dne 30.
9. 1988 potvrdil a A. Navrátil byl 28. 10. 1988 nucené internován v PL Kroměříž.
Kromě tohoto trestního řízení, v jehož rámci je podroben tzv. ochranné léčbě, je A.
Navrátil od 4. 3. 1988 trestně stíhán proto, že se ohradil proti pomlouvačnému článku
v novinách trestním oznámením. Za to byl původně obviněn z tr. č. útoku na státní orgán a orgán společenské organizace (§ 154/2); dne 9. 8. 1988 změnil vyšetřovatel
okresní prokuratury v Kroměříži JUDr. Jaroslav Vavřík původní právní kvalifikaci na
obvinění z tr. č. pomluvy (§ 206c) a současně nařídil další psychiatrické vyšetření A.
Navrátila. Délka nuceného psychiatrického »léčení« není stanovena a závisí na posouzení lékařů, soudních znalců, prokurátora a soudu (486, 490, 491, 492, 498, 513, 516,
558, 567, 586, 732, 760, 796, 798, 832).
E - adresy některých věznic ministerstva spravedlnosti (vazba) a některých nápravně
výchovných ústavů ministerstva spravedlnosti (výkon trestu odnětí svobody):
Věznice MS č. 1, Praha-Ruzyně, pošt. úřad 614, PS 09, 161 02 Praha 6; Věznice MS
č. 2, Praha-Pankrác, pošt. úřad 44, PS 5, 140 04 Praha 4; Věznice MS Brno-Bohunice,
pošt. úřad 1, PS 37, 60129 Brno; Věznice MS Hradec Králové, PS 62, 50061 Hradec
Králové; NVÚ Plzeň-Bory (též věznice), PS 335,306 35 Plzeň 1; NVÚ Minkovice, PS 10,
463 13 Liberec; NVÚ Valdice, PS 1, 50711 Valdice u Jičína.
Při poštovním styku je třeba za jménem obviněného či odsouzeného vždy uvést
datum jeho narození. Obviněným je korespondence většinou doručována; odsouzeným je doručována korespondence zpravidla jen od příbuzných, pohledy se však někdy doručují, o zadržených dopisech je odsouzený informován apod., takže psaní dopisů a pohledů má pro vězně v každém případě význam.
F - k dalším vězněným, uvedeným v souhrnném sdělení č. 713
Propuštěni z výkonu trestu po jeho vykonání: Ján Goras, Josef Hejlek, Dalibor
Helštýn, Heřman Chromý, Milan Oboda, Petr Obšil, Karet Srp, Roman Šuba, Milan Šupotá (viz též oddíl III-l a 3).
Pave! Wonka ve vazbě ve věznici MS ČSR v Hradci Králové 26. 4. 1988 zemřel.
Waltru Kaniovi, signatáři Charty 77, jedenáct let předtím nepřetržitě vězněnému,
byl ze zdravotních důvodů přerušen 24.5.1988 výkon trestu najeden rok. V současné
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době probíhá u MS v Brně řízení o návrhu Waltra Kanii na upuštění od výkonu zbytku
trestu v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu a vystěhováním do NSR.
G - ochranný dohled
Ochranný dohled Petra Cibulky byl přerušen jeho opětovným uvězněním 14. 10.
1988; zbývalo mu vykonat 11 měsíců a 4 dny OD.
Po předpokládaném propuštění dne 24. 3. 1989 má být ochrannému dohledu na 1
rok podroben Jiří Boháč.
Ve smyslu zákona o OD byl pravděpodobně OD uložen i Antonínu
Pernickému,
kterého soud odsoudil jako zvlášť nebezpečného recidivistu. Určená doba OD nám
není známa.
II. V trestním řízení na svobodě
Kromě Tomáše Tvarocha, jehož véc není pravomocně ukončena, nesleduje VONS
k dnešnímu dni žádný případ podmíněného odkladu trestu anebo podmíněného odkladu zbytku trestu (po podmíněném propuštění), a to v důsledku amnestie prezidenta republiky ze 27. 10. 1988. Trestní stíhání na svobodě, které není pravomocně rozhodnuto, se vede v těchto případech:
1. Trestní véc proti Jaromíru Němcovi a ing. Pavlu Dudrovi
Za rozmnožování a rozšiřování samizdatové literatury, především Informací o
Chartě 77, jsou od 11. 11. 1985 - nejprve vazebně, po 5 měsících na svobodě - trestně
stíháni jako obvinění z tr. č. pobuřování (§ 100/la, 3a) Jaromír Němec, nar. 16. 1. 1935,
bytem Družstevní 4565, 760 01 Gottwaldov-Jižní Svahy, technik, signatář Charty 77 a
Pavel Dudr, nar. 2. 12. 1949, Obeciny 3901, 76001 Gottwaldov, konstruktér.
Po delších průtazích vrátil věc OS v Kroměříži, jemuž ji přikázal NS ČSR, 16. 12.
1988 prokurátorovi k došetření. Rozhodnutí OS v Kroměříži, potvrzené KS v Brně, napadl dne 5. 9. 1988 generální prokurátor ČSR stížností pro porušení zákona, jíž NS
ČSR dne 29. 9. 1988 vyhověl; kroměřížskému soudu uložil ve věci rozhodnout v
hlavním líčení. Hlavní líčení má proběhnout po Novém roce, obviněným hrozí trest
od jednoho roku do pěti let (486, 490, 519, 548, 577, 809, 819).
2. Jan Dus, nar. 18. 7. 1931, bytem Suchdolská 4, 16000 Praha 6 - Sedlec, evangelický farář bez státního souhlasu, vědecký pracovník; signatář Charty 77. Od 20. 5. 1986
trestně stíhán (do 9. 6. 1987 vazebně, dále na svobodě) za obsah svých kritických podání úřadům pro tr. č. podvracení republiky (§ 98/1,2a, b) a další tr. činy. Pokud je známo, neproběhl v této tr. věci od června 1987 žádný úkon (514, 515, 527, 565, 581,615,
620, 621, 625, 653).
3. Petr Pospíchal, nar. 16. 4. 1960, Arbesova 6, 63800 Brno-Lesná, dělník; signatář
Charty 77, člen VONS a PČSP. Od 22. 1. 1987 trestně stíhán (do 18. 5. 1987 vazebně,
dále na svobodě) za činnost v PČSP a za spolupráci s redakcí Informací o Chartě 77, a
to původně pro přípravu k tr. č. pobuřování (§ 7/1 k 100/la), po překvalifikování pro tr.
č. podvracení republiky (§ 98/1, 2a, b). Pokud je známo, neproběhl v této tr. věci od
května 1987 žádný úkon (602, 610, 611, 646).
4. Stanislav Pitaš, nar. 12. 12. 1957, bytem 54971 Šonov u Broumova čp. 37,
dělník; signatář Charty 77 a člen NMS. V roce 1985 odsouzen pro snižování vážnosti
prezidenta republiky (§ 103) a výtržnictví (§ 202) k trestu 9 měsíců odnětí svobody, který vykonal. Dne 3. 5. 1988 obviněn z tr. č. útoku na veřejného činitele (§ 156/2) za obsah stížnosti na příslušníka StB Františka Roušara, stíhán na svobodě. Dne 27. 10.
1988 zadržen a dán do vazby jako obviněný z tr. č. útoku na veřejného činitele (§ 155/
la), jehož se měl dopustit při zadržování; ve skutečnosti kladl pouze pasívní odpor.
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Dne 23. 11. 1988 propuštěn z vazby, dále stíhán na svobodě pro oba tr. činy. Hrozí mu
trest do tří let (441, 453, 455, 461, 481, 770, 834, 855).
5. Jiří Fajmon, nar. 21.4. 1964, bytem Liberec, Jiřmanice 259, strojník ČSD; signatář Charty 77. Od 6. 6. 1988 se proti němu vede řízení pro přečin proti veřejnému
pořádku (§ 6a zákona o přečinech) pro účast na katolické manifestaci zn náboženská a
občanská práva dne 25. 3. 1988 v Bratislavě. Trestním příkazem z 13. 9. 1988 byl za tento přečin odsouzen k dvěma měsícům odnětí svobody ve II. NVS. Proti trestnímu příkazu podal odpor (782, 856).
6. JiříŠ tencí, nar. 11. 3. 1971, bytem Vítězná 3, 78401 Litovel, dělník; člen NMS a
signatář Charty 77. Od 14. 10. 1988 do 26. 10. 1988 ve vazbě jako obviněný z přípravy k
tr. č. hanobení národa, rasy a přesvědčení (§ 7/1 k § 198b) - spolu s Petrem Cibulkou pro přípravu k rozmnožování Informací o Chartě 77, č. 17/88 s peticí 271 občanů, týkající se odpovědnosti státních orgánů za smrt Pavla Wonky ve vězení. Z vazby ho
propustil MS v Brně, který vyhověl jeho stížnosti. Dne 27.10. dopoledne ho vyšetřovatel upozornil, že bude nadále jeho skutek posuzovat, stejně jako u Petra Cibulky, jako
přípravu k tr. č. pobuřování (§ 7/1 k § 100/la, 3a), takže mu jako mladistvému hrozí
trest od šesti měsíců do dvou a půl roku. Změna právního posouzení jeho skutku však
byla zcela účelová: vyšetřovatel jí obešel amnestii prezidenta republiky, podle níž
trestnost Štenclova činu dle původního obvinění zanikla o půlnoci z 26. na 27. 10.
1988. Koncem listopadu 1988 vyloučil vyšetřovatel věc Jiřího Štencla ze společné věci
proti Petru Cibulkovi a spol. k samostatnému projednání.
7. Manifestace 28. října - stíháni pro trestné činy
Petr Chmelař, nar. 20. 2. 1968, bytem Věšínova 13, 10000 Praha 10, učitel. Dne 28. 10.
1988 obviněn z tr. č. útoku na veřejného činitele (§ 155/la) a tr. č. podpory a propagace fašismu (§ 261) pro údajný útok na kapitána VB Koubala a provolávání »ať žue Hitler!« při zákroku VB. Obé popírá. Od 28.10. do 7.11.1988 ve vazbě, odkud propuštěn OS v Praze 1, který
vyhověl jeho stížnosti. Hrozí mu trest od 6 měsíců do 3 let (843, 850).
MUDr. Miroslav Žák, nar. 14. 2. 1937, veterinární lékař a Věra Žákova, nar. 17. 11.
1937, v domácnosti, oba bytem Zlatníky-Hodkovice čp. 76, 25741 Dolní Břežany. Od
28. 10. 1988 do 8. 11. 1988 ve vazbě jako obvinění z tr. č. útoku na veřejného činitele (§
156/2) za údajné užití hrubých výroků na adresu orgánů VB, což popírají. Z vazby propuštěni OS v Praze 1, který vyhověl jejich stížnostem. Hrozí jim trest do 1 roku (840,
843, 850).
Miroslav Kvašňák, Nar. 25. 12. 1961, zaměstnanec Pražského kulturního střediska
(toto zaměstnání v důsledku tr. postihu ztratil). Od 11. 11. 1988 obviněn z tr. č. podněcování (§ 164) a ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele (§ 156a), jichž se měl
dopustit při manifestaci. Hrozí mu trest do 2 let odnětí svobody (850).
Jan Křivan, nar. 6. 2. 1961, elektromontér, bytem Budyně nad Ohří, Čs. armády
185; signatář Charty 77. Od 10. 11. 1988 obviněn z tr. c. útoku na veřejného činitele
(§ 156/2) a ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele (§ 156a), jichž se měl dopustit při manifestaci. Hrozí mu trest do 1 roku (850).
8. Manifestace 28. října - stiháni pro přečin proti veřejnému pořádku podle § 6a zákona o přečinech
{Tomáš Tvaroch, který je ve vazbě, viz I-A-14.)
Petr Payne, nar. 28. 6. 1960, topič, bytem Mikovcova 5, 12000 Praha 2 (840).
Jiří Payne, nar. 7. 7. 1956, topič, bytem Mikovcova 5, 12000 Praha 2 (840).
Sára Štěpánková, herečka (840).
Jiří Černý, biolog (840).
Ladislav Malý, nar. 7. 4.1946, technický kontrolor; signatář Charty 77, bytem Havlovská ul., 16000 Praha 6 (840).
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Jindřich Koudelka, nar. 28. 11. 1935, skladník; signatář Charty 77, bytem Smetanova 1180, 27201 Kladno (840).
František Horký, 32 let, topič; signatář Charty 77, bytem Zubatého 1,15000 Praha 5
(840).
Jindřich Tomášek, signatář Charty 77, bytem Zahradní-Borová 5139, 43005 Chomutov (840).
Luděk Urban, nar. 2. 11. 1961, elektrikář, bytem Sídliště 1884, 28802 Nymburk
(850).
Ivan M. Havel, nar. 11.10. 1938, matematik, bytem nábř. B. Engelse 78,12000 Praha 2 (850).
Richard Stencl, nar. 11. 4. 1963, noční hlídač, bytem gen. Sochora 2077, 288 02
Nymburk (850).
Jan Němec, nar. 18. 5. 1967, údržbář, bytem U střelnice 882, Hradec Králové.
Robert Bekr, nar. 12. 2. 1960, poštovní doručovatel, bytem Barbussova 302, 10900
Praha 10 - Horní Měcholupy. Dne 6.12.1988 postoupil OS v Praze 1 jeho véc k projednání národnímu výboru; nevíme, zda usnesení je pravomocné (850, 858).
Igor Novotný, nar. 15. 2. 1964, bytem Tyršova 415, Veltrusy. Dne 6.12.1988 odsouzen
OS v Praze 1 k peněžitému trestu 1500 Kčs. Rozsudek není pravomocný (840, 858).
Pavel Pospíšil, nar. 13. 1. 1957, bytem Husova 717, 273 09 Kladno-Švermov, zaměstnanec Poldi Kladno, aktivista SPUSA. OS v Praze 1 odsouzen dne 29. 11. 1988 k
peněžitému trestu 2000 Kčs, rozsudek není pravomocný (843, 850, 858).
Petr Kopecký, nar. 26. 3. 1963, bytem nám. Míru 30, Jihlava.
Květa Dienslbierová, mzdová účetní; signatářka Charty 77, bytem Nekázanka 17,
11000 Praha 1.
9. Setkán! na Václavském náměstí 26. II. 1988 - přečin proti veřejnému pořádku podle § 6a zákona o přeěinech
Jan Chudomel, nar. 27. 2. 1967, čerpač; člen NMS, bytem Kubelíkova 11, 13000
Praha 3;
Jaroslav Kolqfa, nar. 4. 9. 1962, technik; člen NMS, bytem Dědinova 1900, Praha 4
- Chodov;
Svatopluk Horečka, nar. 29. 10. 1965, pečovatel; signatář Charty 77, bytem Staropramenná 27, 15000 Praha 5;
Aleš Valenta, nar. 17. 5. 1964, samostatný referent muzea v Hradci Králové, bytem
Rooseveltova 192/4, Chlumec nad Cidlinou;
- se všemi zahájeno řízení 26. 11. 1988 (849).
Některé dodatky:
Dne 26. 10. 1988 bylo zahájeno trestní stíhání ve věci (tj. bez obvinění konkrétní
osoby) tr. č. pobuřování (§ 100/la) spáchaného v souvislosti s manifestem Demokracii
pro všechny, jímž se ustavilo Hnutí za občanskou svobodu (HOS). Signatáři manifestu a
další osoby jsou v této trestní věci vyslýcháni jako svědci. Ve věci byly provedeny domovní prohlídky asi u 20 osob, při nichž bylo odňato velké množství písemností, knih
apod. Někteří signatáři manifestu byli zadržováni jako podezřelí z uvedeného tr. č. Několika svědkům, kteří odmítli vypovídat, byla uložena pořádková pokuta ve výši 200 až
500 Kčs (839, 841).
Od 10. 12. 1987 do 10. 12. 1988 byla zastavena trestní stíháni (kromě zastavení na
základě amnestie, o čemž viz část III) resp. věc byla postoupena národnímu výboru u
těchto osob: Jiří Kubín, postoupeno 31.3.1988 (727,746); Jiří Fajmon, zastaveno 31.3.
1988 (717, 722, 764); Stanislav Devátý, postoupeno 24. 10. 1988 (734); Tomáš Hájek a
Jan Klement, zastaveno 25. 10. 1988 (792, 797, 857).
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Ve sdělení č. 725 jsme se zabývali trestní věcí proti Fridolínu Zahradníkovi a spol.
Je nám známo, že po propuštění Milana Berana a Václava Netuky byl propuštěn i Fridolín Zahradník. Jejich právní postavení však nelištujeme, protože jmenovaní si
nepřejí, abychom se jejich případy zabývali.
V minulých letech jsme se zabývali případy některých osob, obviněných z tr. činů
převážně podle I. hlavy zvláštní části tr. zákona, jejichž věci nedospěly do stádia
soudního řízení. Mnozí z nich byli svého času stíháni i vazebně. Již několik let nebyly
v jejich věcech provedeny žádné úkony, i když trestní stíhání nebyla zastavena ani jinak ukončena. Jde např. o členy našeho výboru Jarmilu Bělíkovou, Ladislava Lise a
Václava Malého (tr. č. podvracení republiky podle § 98/1,2a, b, kde hrozí trest od 3 do
10 let; tr. stíhání z roku 1979).
III. Amnestie prezidenta republiky ze dne 27. 10. 1988 - důsledky
1. Propuštění z výkonu trestu, resp. trest amnestii zkrácen:
Propuštěni: Vladimír Červeň (nepotvrzeno), Vladan Kočí, Daniel Mráz, Slávek Popelka a Ladislav Simko.
Ivanu Polanskému trest zkrácen o 2 roky.
2. Zastaveno trestní stiháni na svobodě: Ondřej Černý, Pavel Hlaváček, Václav Hovorka, Vlastimil Kula, Ivan Lamper, David Němec, Jiří Pavlíček, Oliver Polakovlč, Hana
Šlágrová Jáchym Topol, Peter Uher a Radek Zeman.
3. Amnestovány podmíněně odložené tresty, podmíněně odložené zbytky trestů a dosud nevykonané zbytky trestů: František Adamík, Olka Bednářová, Jindřich Bláha, IreneJ
Ďurík, dr. Vladimír Fučík, Josef Hajdušík, ing. Čestmír Huňát, Bystrlk C. Janík, Jan Kolář, MUDr. Vladimír Komár, Stanislav Kopček, Bohumil Koždoň, Tomáš Křivánek, ing.
Pavel Křivka, Štefan Kuštek, Květoslava Kuželová, Miloslav Mareček, Ervín Motl, Michal
Mrtvý, Roman Oberreiter, Miroslav Polák, Roman Předota, ing. Adolf Rázek, Radek
Roža, Joska Skalník, Robert Steindl, Milan Svatoš, Jaroslav Štekl a Vít Tichý.
IV. Mimosoudní represe
Za poslední rok referoval VONS ve svých sděleních i o velkém množství policejních represí. Šlo o znemožňování výjezdů do ciziny a omezování svobody pohybu
na čs. území, znemožňování příjezdů do Československa, dále o případy psychického i
fyzického týrání, zejména při předvádění, o nezákonné osobní prohlídky, neoprávněné zajišťování či zadržování až na 115 hodin, zadržování v bytech, o šikanování veřejnosti při soudních řízeních, o účelovou manipulaci obviněními z hospodářských trestných činů u politicky nepohodlných osob, o vydírání a vyhrožování zabitím, jehož se
dopouštěli jak příslušníci SNB, tak »neznámí pachatelé«, o zásahy proti nezávislým
kulturním aktivitám, o nezákonné domovní prohlídky (tj. vpády do bytů s odebíráním
věci"), o neopodstatněné zadržování v psychiatrických léčebnách, o represivní manipulaci v oblasti lékařské praxe, o účelové prohlídky automobilů s protiprávním odebíráním věcí a také o diskriminaci v zaměstnání. Tyto a další zásahy směrovaly zejména proti Chartě 77, SPUSA, Nezávislému mírovému sdružení, Polsko-československé
solidaritě, Demokratické iniciativě, Iniciativě sociální obrany, Hnutí za občanskou
svobodu, Českým dětem a kulturnímu undergroundu. Rozsáhlejší policejní akce (i
preventivní") proběhly v Den lidských práv 10. 12.1987, při národní pouti ke cti blahoslavené Anežky 6. 3. 1988, proti kolektivům mluvčích a III. a IV. fóru Charty 77, proti
náboženské manifestaci v Bratislavě 25. 3. 1988, proti Mezinárodnímu mírovému semináři Praha 88, proti manifestacím na Václavském náměstí 21. 8. a 28.10.1988, proti
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veřejným setkáním o posledních sobotách v měsíci na Václavském náměstí 24. 9., 29.
10. a 26. 11. 1988, proti setkáním nezávislých spisovatelů a nezávislých historiků, proti
hostům na oslavé padesátin Ivana Havla a proti účastníkům symposia Československo 88.
VONS vydal také dva společné dokumenty s Chartou 77: dokument Charty 77 č.
10/88 a sdělení VONS č. 735 o hrubém porušování náboženských svobod a útocích
proti Chartě 77 a dokument Charty 77 č. 11/88 a sdělení VONS č. 736 ke svobodnému
rozšiřování informací bez ohledu na hranice (k případu zadržení maďarského překladatele
Györgye Vargy). VONS se rovněž solidarizoval s členem polského hnutí Svoboda a mír (WiP) a odpiračem vojenské služby SlawomiremDutkiewiczem, který držel ve
vězení dlouhodobou hladovku.
Celkem se v období od 10. 12. 1987 do 10. 12. 1988 VONS zabýval případy 497 nespravedlivě stíhaných osob (některými osobami i opakované).
Dáno v Praze v Den lidských práv OSN, 10. prosince 1988
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Československá liga pro lidská práva
člen Mezinárodní federace pro lidská práva

DRUHÝ ROK DESETILETÍ DUCHOVNI OBNOVY (*)

První nedělí adventní jsme vstoupili do druhého roku Desetiletí duchovní obnovy
národa, naší přípravy na milénium smrti svatého Vojtěcha a na vstup do třetího tisíciletí. Tématem letošního roku je Víra v moderním světě. Vychází z 1. přikázání Desatera
a z Ježíšových slov: »Vy jste světlo světa, vy jste sůl země« (Mt 5, 14. 13).
Je to v určitém smyslu ústřední téma celého desetiletého programu, neboť témata
ostatních let vlastně poukazují na víru, konkrétně osvědčovanou v jednotlivých důležitých životních oblastech, jako je rodinný život, výchova a vzdělání, práce a společenská odpovědnost apod. V tomto roce se máme ptát, co dává víra nám a co může dát
lidem a světu okolo nás.
Víra je vlastně neustálý dialog. Bůh nás oslovuje nejen skrze depositumßdei
(poklad viry), nýbrž i skrze »znamení času«. Jak zdůrazňuje zejména 2. Vatikánský koncil,
musíme dobře znát svět, ve kterém žueme, abychom mohli současnému člověku zvěstovat evangelium jemu srozumitelnou řečí a mohli odpovídat v duchu Kristově na jeho nejpalčivější otázky a nejnaléhavější potřeby. I my jsme přece moderními lidmi a
mánie jimi být plně a vědomě. Zpronevěřili bychom se svému poslání být kvasem a
solí, kdybychom se od současného světa staromilsky a štítivě odtahovali a uzavírali do
sebe jako sektáři. Ale stejnou zpronevěrou by ovšem bylo, kdybychom ztratili
křesťanskou svobodu vůči světu, kdybychom se nechali nekriticky strhnout jeho
módními směry a uhranout jeho ideologiemi a modlami!
Je dobré, budeme-Ii v tomto roce poznávat hlouběji učení víry, ale máme též přemýšlet
o naší odpovědnosti za svět, která z naší víry vyplývá. Bylo by užitečné, kdybychom si o tom
ve společenství přečetli v konstituci 2. Vatikánského sněmu Radost a naděje.
V každém roce Desetiletí se duchovně solidarizujeme s určitou skupinou ve společnosti, Loni to byli lékaři a zdravotníci; vzpomeňme, jaký živý ohlas měl říjnový Týden
(*) Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace o církvi č. 2/1989, str. 7-8.
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modliteb za všechny, kteří slouží nemocným a trpícím. Také pohotovost a obětavost, s níž
naši věřící reagovali na tragické události v Arménii (byť jejich akce oficiální propaganda třeba připsala »svazákúm z Prahy 6«), můžeme alespoň do určité míry chápat jako plod Anežského roku, který si vytýčil službu trpícím jako jeden ze svých hlavních úkolů.
Tento rok věnujeme těm, kteří pracují ve vědeckých a technických oborech. Jejich
práce do značné míry ztvárňuje současný svět a měla by tragické důsledky, kdyby nebyla doprovázena, prohlubována a doplňována hodnotami duchovního a mravního řádu. Dříve, zejména v minulém století - ale leckde přežívá toto pojetí dodnes, např.
naše marxistické školství se ho strnule drží - se myslelo, že mezi světem vědy a techniky a světem víry zeje nepřekročitelná propast. Dnešní myslitelé však ukazují, že vědecký a technický přístup ke skutečnosti byl v jádře umožněn právě křesťanstvím, a to
zejména biblickým důrazem na to, že svět a příroda nejsou božské povahy, nýbrž jsou
Bohem stvořeny pro člověka, aby je poznával, spravoval a přetvářel. (Dnes je třeba zdůraznit druhou část biblické zprávy o stvoření, že totiž toto přetváření nesmí být manipulací a vykořisťováním, ale odpovědným spravováním, doprovázeným úctou k životu
a jeho Dárci.) Historikové vědy dnes ukazují, nakolik metodologie novověkých věd
vděčí právě tolik vysmívané scholastice s její systematičností a logikou. Zdá se, že spory vědců s církví na počátku novověku lze přirovnat nikoliv k boji světla a tmářství, ale
spíše k nedorozuměním mezi pubertálními dětmi a jejich poněkud úzkoprsými rodiči.
Dnes věda »dospěla« a zcela odrostla primitivnímu materialismu a »vědeckému
světovému názoru« (srovnejme např. Einsteinův známý text o vztahu vědeckého poznání a tajemství života). Také církev - jak ukazují např. dokumenty 2. Vatikánského
koncilu a dílo současného papeže - v mnohém dozrála. Upustila od podezíravého postoje vůči vědě (naopak se ujímá svobody vědců např. proti soudobým ideologiím; sr.
např. papežův projev k vědcům v kolínské katedrále 16. listopadu 1980) a stává se kompetentním partnerem v závažném dialogu o budoucnosti světa, zvláště tam, kde se po
všeobecném vystřízlivění z osvícenské naivní důvěry v pokrok znovu naléhavě kladou
otázky mravní a duchovní povahy. Jak předvídali sociologové, přicházející doba znovu
přináší velký rozmach zájmu o duchovní a náboženskou oblast. Je smutné, že mnohde
jsou různé sekty pohotověji připravené reagovat na tuto velkou vlnu zájmu než tradiční církve.
Jak je tomu s naší církví? Nakolik jsme schopni kompetentně vstoupil do dialogu,
který si vyžaduje komplexní krize této společnosti (a který se jistě bude odehrávat především vně prostoru, který ohraničila vládnoucí moc pro své ideology a poslušné kývaly)? Nakolik jsme schopni odpovědět na žízeň mládeže po duchovní sféře života,
která je ještě intenzivnější než na Západě v míře, v jaké byla tato sféra potlačována?
Nakolik jsme schopni využít výhodu nezatíženosti instituční strnulostí (oproti církvím
na Západě) a nakolik jsme schopni překlenout nevýhody přetržené kontinuity, nízké
vzdělanosti, mizivých možností komunikace a vzájemného obohacování mezi jednotlivými křesťanskými skupinami a duchovními směry, které působí ve světě, ale i třeba
u nás doma? Nakolik se otázkám víry v moderním světě budou schopna otevřít společenství, která se scházela za pečlivě zavřenými dveřmi a ne vždy se vyvarovala mentality ghetta, a nakolik toho budou schopni kněží, přetížení pastoračními i mimopastoračními povinnostmi rutinní povahy, s minimální možností studovat, konfrontovat se
přímo se zkušenostmi v jiných zemích apod.? Nakolik rozpoznáme a využijeme skutečné šance, nakolik uznáme a překonáme své nedostatky, nakolik se vyvarujeme pokušení dělat z nouze ctnost a nakolik se počáteční nadšení překuje do podoby systematické práce?
I na tyto otázky nám naznačí odpověď druhý rok naší desetileté obnovy.
KOAN
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STŘÍBRNÁ NEDĚLE ZASVÍTILA V TEMNOTÁCH (*)

V Olomouci v neděli 11. prosince 1988 se ve 12 hodin na náměstí Míru před sloupem Nejsvětéjší Trojice shromáždilo 700 účastníků k modlitbě motivované zadržováním Augustina Navrátila v psychiatrické léčebně. Toto setkání bylo důstojné křesťanů. Nenechali se vyprovokovat příslušníky SNB i StB, kteří před začátkem zadrželi i
přímo na náměstí asi 8-10 aktivistů a snažili se svou okatou přítomností i místním
rozhlasem setkání zabránil. Úderem 12. hodiny se celé náměstí naplnilo neobvyklým
tichem. Po chvíli se ozvala ze stovek úst modlitba Andě!Páně, Otčenáš, Zdrávas, Kredo
a Zdrávas Královno. Dále zazněly všechny sloky Bože cos ráčil a na závěr mnohým
zvlhly oči při mohutném Kde domov můj. Po potlesku se na výzvu všichni klidné, s radostí v srdci rozešli. Zazněly i výkřiky: »Ať žije Augustin Navrátil!« Celé setkání filmovaly štáby z ARD i ZDF, jimž se připisuje zásluha klidného průběhu. Když začali filmovat na vyvýšeném místě při sloupu Nejsvětéjší Trojice, příslušníci SNB se stáhli.
Celá akce byla dokladem vyspělosti křesťanů; odvaha, tichost, modlitba a radost, v
lom je naše síla, ostatní není v našich možnostech. Bude-li nutné a musíme-li svědčit,
jsme zde. Pokorní a odevzdaní, ale neschovaní za rohem.
H - ypsilon
Redaktor agentury Reuter byl na manifestaci přítomen a také navštívil Augustina
Navrátila v psychiatrické léčebně a mohl s ním natočit rozhovor. Navrátil smí opustit
pavilon, kde je násilně držen, jen v doprovodu dvou strážců. V rozhovoru řekl, že má
být výstražným příkladem pro katolické aktivisty. O lékařích, kteří ho poslali do ústavu
pro duševně choré na základě vymyšlené diagnózy, prohlásil, že pokládají vlastní chování za normu. Řekl: »Poněvadž to jsou zbabělci, myslí si, že všichni jsou jako oni.«
Dále řekl mimo jiné: »Je všeobecně známo, že pokrok ve světě se nikdy neubíral cestou většiny. K pokroku vždy přispěli jednotlivci či malé skupiny, ukazující novou cestu. Já jsem zbožný člověk a mohl jsem se klidně rozhodnout, že se budu starat jen o
svou rodinu a nebudu vyvíjet žádnou veřejnou činnost. Ale přece nemohu jednoho
(lne předstoupit před našeho Pána a říci mu, že dary, které mi dal, jsem nechal ležet
ladem. Lidé tady v ústavě se ke mně chovají slušně. Jedni z přesvědčení, jiní ze strachu. Nejsou mi podávány žádné nebezpečné léky, jelikož o mém případu je zpravena
mezinárodní veřejnost. Musím však říci, že všichni psychiatři v tomto ústavu jsou zbabělci; jak ředitel, tak i primář mi do očí přiznali, že nejsem nebezpečný ani pro ostatní,
ani vůči vlastní osobě, ale že nejsou ochotni říci to u soudu. Ale přesto mě mají za nebezpečného člověka a právem, protože jsem pořád aktivní. Krátce před tím, než jsem
byl násilně odvlečen do tohoto ústavu, založili jsme Společnost katolických laiků, která se má postarat o to, aby těch 600 tisíc podpisů na mé petici nevyšlo nazmar. A vidíte, vláda si myslila, že tahle petice bude jen krátkodobá záležitost.«
Pár dní před vánocemi byl A. Navrátil z psychiatrické léčebny propuštěn domů,
aby mohl oslavit své 60. narozeniny a aby se zabránilo množství návštěvníků, kteří se
do léčebny chystali s blahopřáním. Po svátcích se ovšem musí do léčebny znovu vrátit.

(*) VdĚCně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace o církvi č. 1/1989, str. 16-17.
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OTAZNÍKY KOLEM »SDRUŽENÍ KATOLICKÝCH LAIKŮ« (*)

V poslední době dochází katolickým věřícím na některé fary pozvání k členství ve
»Sdružení katolických laiků Pokoj na zemi«. Obsahuje 4 texty:
Výzva Bratři a sestry navazuje na mohutné projevy katolického lidu (Velehrad
1985, petice 1988) a navrhuje vytvoření »trvalého nástroje k hájení svých práv, k prohlubování vnitřní jednoty a jistější cestě k Bohu« formou veřejné organizace. Hlavní
podnět poskytuje skutečnost, že státní orgány nepřijaly návrh dialogu s katolickým
lidem v osobě kardinála Tomáška.
Program Sdružení předkládá 12 bodů: 1. podporu pásma důvěry v Evropě a také
uvnitř ČSSR; 2. hlavní úkol: pomoc realizaci Desetiletí duchovní obnovy; 3. prosazování 31 bodů petice; 4. vše v úzké spolupráci s kardinálem Tomáškem a později s biskupskou konferencí; 5. prosazování prosebných pobožností především za obsazení
biskupských stolců; 6. rozvíjet ekumenické hnutí; 7. informovat o stavu církve zde i v
zahraničí; 8. seznamovat s oběžníky pražského arcibiskupství; 9. pomocí Křesťanských
obzorů i jinak; 10. založit vlastní vydavatelství; 11. název sdružení: Pokoj na zemi\ 12.
členství: věřící laici od 18 let. Tento list podepsali Augustin Navrátil a Pavel Záleský
(za olomouckou arcidiecézi), Dr. Radomír Malý a František Záleský (za brněnskou
diecézi). Otec kardinál připsal vlastnoručně: »Souhlasím s touto iniciativou, neboť je
to ve smyslu výzvy Kristovy Budete mně vydávat svědectví. Pozdravuje a žehná František kardinál Tomášek, 22. října 1988.«
Organizační struktura: Mají se vytvářet farní sdružení v čele s farním výborem,
jehož předseda a místopředseda »by zastupovali výbor i celou farnost«. Obdobně by
vznikly výbory diecézní, arcidiecézní (= český a moravský), celonárodní, popř. celostátní. »Teprve po uvedení do činnosti celé organizační struktury bude vypracován
úplný organizační řád a ostatní nutné záležitosti.«
Formulář přihlášky spojený s nabídkou zasílání Křesťanských obzorů připojuje 4
jména a adresy (místo Františka Záleského Jiřího Škodu).
K uvedenému malý doplněk. Křesťanské obzory začal vydávat Augustin Navrátil
jako čtrnáctideník od 14. června 1988. On také koncipoval a propaguje »Sdružení katolických laiků Pokoj na zemi« (SKL PNZ). Schválení tohoto podnětu k laické aktivitě
Otcem kardinálem vyvolává vzpomínku na jeho podporu Augustinem Navrátilem
sepsané petice, kterou katolický lid celé ČSSR masově podepsal jako neformální mandát Otci kardinálovi pro jednání se státem.
Návrh na organizaci SKL PNZ se však nesetkal s jednoznačným přijetím. Zejména
jeho konkretizování v dalších informacích vzbudilo vážné výhrady a odmítání. Kromě
jiného vadí neujasněnost vztahu církevní struktury a občanské sféry.
Vědomí odpovědnosti za církev přimělo 6 známých katolických osobností k tomu,
že vyjádřily některé výhrady v dopise čtyřem původním signatářům projektu SKL
PNZ. »Jsme přesvědčeni, že sama myšlenka laické aktivity je správná a naléhavá, že by
každý křesťan měl neprodleně přijmout svůj podíl odpovědnosti v církvi i v celé společnosti; a tam, kde řádné církevní struktury chybějí nebo nemohou fungovat, i mimořádnou odpovědnost navíc. Ale - pokračuje dopis - každá aktivita v církvi by měla
být řádně připravena, zvážena a prodiskutována; to vše nám u SKL PNZ výrazně
chybí.« Konkrétně dopis odmítá název navazující vědomě na církevně zakázané
Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris a bezstarostná odvaha ujmout se
(*) Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace o církvi 6. 2/1989, str. 4-7.
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Desetiletí duchovní obnovy i řešení celkové situace církve bez dostatečného pohledu
na existující pastorační strukturu.
Podepsáni jsou: Dr. Václav Benda, Michaela Freiová, ing. Jiří Kaplan, P. Václav
Malý, dr. Josef Plocek, dr. Bohumil Svoboda. Otec kardinál po uvážení obsahu tohoto
dopisu připojil k němu tyto vlastnoruční řádky: »Podpořil jsem a podporuji aktivitu laiků v církvi. Uvedené výhrady však pokládám za tak závažné, že důrazné žádám iniciátory SKL, aby pozastavili svou organizační a propagační činnost, dokud se tyto problémy nepodaří uspokojivě a v katolické jednotě celé církve vyřešit. V Praze 30. prosince
1988. František kardinál Tomášek.«
Je nám známo, že se už předtím spolupracovníci Augustina Navrátila stavěli kriticky ke způsobu, jakým bylo SKL PNZ uváděno do života. Proto bez výjimky přijali
pokyn Otce kardinála. Co by k celé věci bylo třeba dopovědět, napsal jeden z prvních
spolusignatářů Augustina Navrátila, dr. Radomír Malý, v dopisech jemu a Otci kardinálu Tomáškovi.

Dopisy Radomíra

Malého Otci kardinálovi

a Augustinu

Navrátilovi (1)

Brn0 3 ledna 1989
Drahý Otče kardinále!
Pokoj a dobro od Pána Ježíše Krista a do Nového roku hodně Boží milosti a síly
pro nesnadné poslání být v čele církve Kristovy v ČSSR.
Děkuji Vám upřímně za Vaši podporu iniciativě laiků, kteří se postavili kriticky k
SKL Pokoj na zemi. Upozorňuji, že jsem SKL podepsal na prvopočátku, poněvadž mi
byla sympatická a blízká myšlenka veřejného sdružení katolického laikátu. Program 12
bodů byl vypracován bez mé spoluúčasti, mám k němu zhruba tytéž kritické připomínky jako signatáři iniciativy, což jsem v jemné formě už na počátku tlumočil panu
Augustinu Navrátilovi. Nepovažoval jsem tento program za definitivní, předpokládal
jsem, že po zapojení více ochotných lidí dojde ke společnému prodiskutování a tím i
jeho propracování.
Upozornil jsem už dříve osobním dopisem pana Navrátila, aby se vystříhal předkládat a rozesílat organizační strukturu SKL, neboř to působí oprávněné rozpaky u
kněží v terénu a angažovaných laiků v neoficiálních strukturách církve. Přijal jsem s
povděkem, že pan Navrátil vypustil ze svého pětistránkového elaborátu tyto pasáže.
Tím však jsem neřekl, že se zbývajícím beze zbytku souhlasím. Text byl koncipován
bez mé přítomnosti a účasti. Pan Navrátil si mylně vysvětluje mé konstatování, že se
na jeho stylizaci podívám a přečtu si ji, přičemž mu poděkuji za to, že mi ji dal, jako
souhlas.
Prohlašuji, že Vaše rozhodnutí v této věci mi nepůsobí potíže, neboť jsem dosud
SKL nepropagoval a nešířil. Lidi, kteří se mi přihlásili sami, jsem poučil o tom, že je
třeba na konečnou podobu ještě počkat, neboť toto je pouhé provizorium.
Jinak nadále se modlím za to, aby laikové dali najevo svoji iniciativu v tom smyslu,
jak Vy sám jste se několikrát vyjádřil. Tato záležitost ovšem vyžaduje spolupráci mnoha lidí a nemůže být jen dílem jednotlivce. V rámci této aktivity bude mít jistě i pan
Augustin Navrátil své místo, neboť je všeobecně známo, o co se zasloužil. To mu nikdo neupře. Pro budoucnost je třeba s ním nadále počítat. Je třeba, aby postupoval v
jednotě s Vámi a dalšími, kterým leží na srdci blaho církve. Věřím,-že v tomto duchu
bude také na Vaše upozornění reagovat.
S přáním pevného zdraví a života v neustálé přítomnosti Boží

(1) Vychází bez vědomi autora.
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PhDr. Radomír Malý

Drahý pane Augustine!

Brno 6. ledna 1989

Pokoj a dobro od Pána Ježíše Krista
Chápu Vás plně, že asi nebude pro Vás lehké přijmout žádost Otce kardinála o zastavení akcí SKL. Byl u mne Tomáš a říkal mi, že chcete v tom pokračovat.
Víte, v mém životě bylo už hodně situací, kdy jsem se musel podřídit zákonné autoritě nebo vůli většiny. Tím ještě žádný neprohrál. V životopisech katolických světců
bychom snad u každého nalezli momenty, kdy byli postaveni před volbu: buď poslechnout nebo pokračovat v započatém díle. My věřící máme zde jednu velkou výhodu.
Můžeme si říci s moudrým učitelem svatého Pavla Gamalielem: Buď je toto dílo od
Boha, a potom seje nepodaří nikomu zničit, nebo je jen od lidí, a pak se rozpadne samo sebou. V případě SKL tedy: buďto je to od Pána, a potom se prosadí ve svůj čas,
nebo je to dílo pouze lidské, a pak se nic nestane, když zanikne. Vy jste jistě přesvědčen, že je dílem Božím. Pak tedy věřte, že jeho doba přijde, neboť Pán to má ve
své režii, a jestliže Otec kardinál to pro tuto chvíli odmítá, potom je třeba zde rozpoznat Boží vůli a poslechnout.
Toto není žádná Vaše prohra, jak byste se snad mohl domnívat. Udělal jste pro
Boží království jako málokdo v této zemi. Úspěch petice a Vaše statečné svědectví
Evangeliu, pro něž jste teď v psychiatrické léčebně, jsou toho důkazem nad slunce
jasnějším. Rovněž tak Vám nikdo nevezme prvenství iniciativy veřejného sdružení laikátu, o jehož potřebě v této zemi jsem, jak jistě víte, i já přesvědčen. Můj nesouhlas se
však týkal, jak jsem Vám psal v osobním dopise, napojení SKL na církevní struktury
bez ohledu na námitky kněží a angažovaných laiků, kterým právě toto bylo solí v
očích, neboť v tom viděli možné narušení určitých vazeb, byť neoficiálních, čemuž by
nezabránilo Vaše opakované prohlášení, že mohou vedle sebe existovat struktury veřejné a neveřejné. V teorii to sice zní pěkně, ale v praxi se taková myšlenka těžko prosadí v situaci, kdy už funguje delší dobu neoficiální aktivita církve v rovině diecézí a
farností. Nutné dojde k tříštění, které neprospěje nikomu. SKL mělo podle mého názoru zůstat jen v rovině občanské aktivity, prorůst církevní struktury mohlo až později,
když by vzešel právě z jejich řad takový požadavek. Všechno toto je třeba dělat po
dohodě s vyslechnutím připomínek lidí, kterých se to týká, též hledisko církevního
práva je důležité.
Udělali jsme chybu. Přijměte to, prosím, nějako něco zahanbujícího. Každý aktivista, který veřejně pracuje, chyby dělá a neznám tady žádnou výjimku. Dělám je já, dělají je druzí, ano, i církevní hodnostáři včetně papeže, jenž je neomylný pouze ve věcech víry a mravů. Errare humanum est, říkali staří Římané (mýliti seje lidské). Pokorné přiznání vlastního omylu je zárukou růstu a zkvalitnění díla, zaslepené setrvávání
na »své« pravdě naopak degraduje to dobré, co bylo dosud vykonáno. Obávám se, že
všechno to, v čem jste nám dosud byl vzorem, by padlo v případě, kdybyste pana kardinála neposlechl a prosazoval dále SKL. To by neprospělo nikomu a vedlo jedině k
neblahému sektářství, které by posloužilo jedině nepřátelům církve, pro niž jste se tolik angažoval a tolik vytrpěl.
Věřím Vám, dosud jste nikdy nezklamal naše očekávání, nezklamete ani teď! Svěřte všechno do rukou Nejsvětější Panny a Matky, která Vám jistě ukáže správné řešení.
I ve věci SKL. Zůstávám nadále Vaším přítelem a oporou.
V Kristu zdravím Vás i celou rodinu.
Radomír Malý
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MARIE KAPLANOVA (Praha) (*)

DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY ČSSR

Vážený pán L. Adamec, předseda vlády ČSSR
Nábřeží kpt. Jaroše 4, Praha 1

10. prosince 1988

Vážený pane předsedo,
spolu s mnoha jinými občany jsem rozhořčena nad událostmi v posledních
měsících. Zatímco v Sovětském svazu skutečně probíhá obrodný proces, u nás touha
po svobodě se zahání pendrekem, jakákoliv snaha po aktivní iniciativě je v zárodku
násilím podupána a lidé, kteří o něco usilují a chtějí uskutečnit ideál lidštějšího a pravdivějšího života, jsou bez zábran vězněni. Namísto co byste nastavili zrcadlo skutečnostem, které nás všechny trápí - nepořádku, korupci, kariérismu, prolhanosti, ekonomickému i morálnímu úpadku - slyšíme a čteme stále tytéž fráze a jsme svědky násilí a bezhlavého zatýkání těch, kteří byť jen mlčky protestují. Zamýšlíte se nad naší
mládeží? Vzali jste jí všechny ideály, nikde kolem sebe nevidí, že by poctivá práce byla
spravedlivě odměňována, právě naopak: rok od roku odříkávají ve škole jiné lži, kterým se učí, a jsou neustále konfrontováni s pokrytectvím, takže namnoze nevědí, proč
poctivě pracovat a také proč vlastně žít. A najde-li se hrstka těch, kteří mají víru v člověka a v nadšení a ideálu chtějí něco opravdu dělat, iniciativně o něco usilují, strčíte
je do vězení a je to. Mám na mysli především ty mladé: Hanku Marvanovou, Tomáše
Dvořáka a Luboše Vydru. Prosím Vás snažné, propusťte je na svobodu. Vy přece musíte vědět to, co ví lid této země, totiž že jsou nevinní. Proč se vůbec tolik bojíte
otevřeného dialogu? Už to samo označuje špatné svědomí. Ten, kdo ví, že je na svém
místě a dělá věci dobře, nemusí se bát ani dialogu, ani kritiky. Ne nadarmo máme v
našem národě ve svém znaku »Pravda vítězí«. Ona zvítězí, ať chcete nebo nechcete,
ale jde o to, kolik lidských životů to bude stát a kolik mučedníků ještě zplodí tato doba.
Hluboce se mě v poslední době také dotklo uvěznění pana Augustina Navrátila v
psychiatrické léčebně. Znám pana Navrátila řadu let. Znám celou jeho rodinu. Mají 9
dětí, jezdila jsem k nim do rodiny. Je to člověk obdivuhodný, inteligentní, neobyčejně
pracovitý a schopný. Člověk skrz naskrz pravdivý a čestný, odvážný a statečný a spravedlivý, dobrý. To, že jste z něho udělali blázna, je neodpustitelná hanebnost. Ovšem,
že je »nebezpečný« pro úřady ten, kdo odhaluje jejich nepravosti, kdo nemlčí k bezpráví, kdo buší do svědomí národa a zveřejňuje skutečnosti, které nejsou vládě ke cti
(mám na mysli některá podezřelá úmrtí kněží). Odpusťte, že nijak nekrotím své rozhořčení. Chovám naději, že porozumíte mému pohnutí. Jste přece předsedou vlády,
máte zajisté k dispozici i prostředky, jak tyto pobuřující záležitosti napravit. Snažně
Vás prosím, učiňte, co je ve Vašich silách! Vraťte jmenovaným uvězněným mladým lidem svobodu a pana Navrátila jeho rodině a občanskému životu. Staňte se tím, jehož
jméno by mohlo být světlým písmem psáno v dějinách našeho národa. Zasaďte se o
spravedlivější a dokonalejší řád. Děkuji Vám, jestliže můj hlas nepřeslechnete.
S úctou
Marie Kaplanová
Českomalínská 47, Praha 6

(*) Vychází bez vědomi autorky. Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace
o církvi č. 2/1989, str. 17.
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REPRESE PO POKOJNÝCH VZPOMNÍNKÁCH DVACÁTÉHO VÝROČÍ
OBĚTI JANA PALACHA

Ing. Milan Hájek ve vazbě
Ing. Milan Hájek CSc., nar. 23. ledna 1947, výzkumný pracovník v oboru chemie,
bytem Lukešova 61, Praha 4, otec dvou dětí (11 a 12 let) byl při demonstraci na Václavském náměstí dne 19. ledna zadržen a vzat prokurátorem do vazby. Dosud nevíme, z jakého tr. činu je obviněn. Je vězněn ve věznici v Praze-Ruzyni. Jeho obhi\jobu
převzal JUDr. Otokar Motejl.
Milan Hájek je synem Miloše Hájka, mluvčího Charty 77 v roce 1988. V záležitostech, které se Milana Hájka týkají, je třeba se po dobu jeho věznění obracet na Miloše
Hájka, Náprstkova 10, 11000 Praha 1. O případu budeme informovat, jakmile obdržíme podrobnější informace.
V Praze 24. ledna 1989
Sdělení VONS č. 891
František Stárek

okraden

' Dne 21. ledna 1989 pořizoval ve Všetatech a okolí přítel Františka Stárka filmové
záběry videokamerou. Záběry dokumentovaly policejní obsazení Všetat, jímž mělo
být zabráněno československým občanům navštívil hřbitov, kde je uložena urna s popelem Jana Palacha. Tento přítel odevzdal videokameru s filmem Františku Stárkovi,
Ten ji zanechal v tašce ve svém osobním automobilu, který zaparkoval ve dvoře restaurace u svatého Tomáše, kde pracuje jako topič. Ve dvoře parkovalo kromě
skromného Stárkova vozu i několik drahých limuzín. Přesto se však neznámý pachatel
vloupal právě do vozu Františka Stárka, jako by věděl, že stará taška obsahuje videokameru za 50.000,- Kčs. František Stárek je signatářem Charty 77 a redaktorem časopisu
Vokno, který vydává rovněž Videomagazin Vokna. Okradený ztrátu oznámil Veřejné
bezpečnosti; není však naděje, že pachatel bude vypátrán. Krádeží jsou František Stárek a Vokno ochuzeni o kameru, nezávislé prostředí o cenný dokument z našich
současných dějin.
V Praze 24. ledna 1989

Sdělení VONS č. 892

Postihy údajných organizátorů
manifestací
V uplynulém týdnu bylo krátkodobě zadrženo přes tisíc účastníků demonstračních
vystoupení, původně motivovaných vzpomínkovým aktem k 20. výročí sebeoběti Jana Palacha. Proti několika stům zadržených bylo zahájeno řízení pro přečiny
nebo přestupky proti veřejnému pořádku, několik desítek je jich trestně stíháno, na
mnohé byla uvalena vazba. O vývoji událostí budeme průběžně referovat.
Nicméně existuje skupina zadržených, jejichž postavení je specifické, nebot byli v
oficiálních sdělovacích prostředcích označeni za iniciátory a organizátory těchto akcí a
byla sdělena jejich plná jména a adresy. Složení této skupiny se mění podle momentálních potřeb státní moci, poslední stav je následující:
Pro trestný čin výtržnictví (§ 202/1 tr. z.), kterého se měli 16. ledna dopustit položením květin nebo pouhou přítomností na Václavském náměstí, je pravděpodobně
stíháno 16 osob: Jiří Fiala, Václav Havel, Dana Němcová, David Němec, Stanislav
Penc, Jana Petrová, Petr Placák, Jana Sternová, Jitka Vavříková, Ota Veverka a Saša
Vondra, kteří jsou ve vazbě, dále pak Bořislav Holeček, Lubomír Jaroš, Marek Ptáček,
Jiří Svoboda a Josef Žáček, kteří byli 22. ledna propuštěni z vazby a jsou nadále stíháni
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na svobodě. Mezí obviněnými jsou čelní aktivisté nezávislých iniciativ včetně dvou ze
tří mluvčích Charty 77, Dana Němcová a Saša Vondra. Řízení se vede se značným spěchem, již dnes - tj. 24. ledna - proběhlo seznámení s výsledky vyšetřování nejméně u 8
obviněných: D. Němcové, D. Němce, S. Pence, J. Petrové, P. Placáka, J. Sternové, O.
Veverky a S. Vondry. U V. Havla má seznámení proběhnout 27. ledna 1989.
Trestní stíhání těchto 16 aktivistů zapadá do celkové linie tvrdých perzekucí proti
jakémukoli projevu občanské nespokojenosti. Je však o to otřesnější, že jmenovaní
mají být potrestáni čisté pro výstrahu, jako údajní organizátoři a iniciátoři manifestací.
Byli totiž zadrženi při individuálním kladení květin k soše svatého Václava, tedy podstatně dřív, než bezpečnostní síly vyprovokovaly a vytvořily situaci, kterou by bylo
možno označit za narušení veřejného pořádku.
Sdělení VONS č. 894
V Praze 24. ledna 1989
Represe proti manifestacím 15.-21. ledna 1989
Od 15. do 20. ledna 1989 probíhaly v Praze na Václavském náměstí a v jeho okolí
každé odpoledne spontánní manifestace občanů, které potlačovala Veřejná a Státní
bezpečnost, pohotovostní pluk ministerstva vnitra a Lidové milice. Represivní' síly jednaly s různou dávkou brutality, nejbezohledněji a nejkrutěji se chovaly ve čtvrtek 19.
ledna. Surové a nezákonné zacházení s neozbrojenými a nebránivšími se občany se
však dokonce neomezilo jen na prostor náměstí a na značnou část vnitřního města,
nýbrž pokračovalo i po předvedení zadržených do úřadoven SNB. Stejné nevybíravě
postupovala Bezpečnost vůči občanům, kteří se 21. ledna vydali navštívit hrob Jana
Polacha do Všetat.
26. ledna 1989 vládní mluvčí M. Pavel uvedl, že při událostech na Václavském náměstí bylo zadrženo 519 osob, z nichž 79 je trestně stíháno pro tr. čin výtržnictví podle
§ 202 tr. z., proti 96 se vede řízení pro přečin a proti 130 pro přestupek. Podle jeho
tvrzení je v lékařské péči 16 osob, z nichž čtyři jsou zraněny vážně. Kolik bezbranných
lidí ozbrojení strážci pořádku zbili, mluvčí vlády neuvedl. Nemůžeme to uvést ani my,
protože údaje, které máme k dispozici, jsou jen útržkovité a těžko se nám kdy podaří
získat úplný a přesný obraz brutalit, kterých se policie a další ozbrojené složky dopustily v týdnu 15.-21. ledna 1989. Zveřejňujeme tedy alespoň informace, které máme
zatím k dispozici, pokud je neobsahují naše samostatná sdělení.
John Bok, bytem Březinova 7, Praha 8, podal trestní oznámení na příslušníka VB,
který ho 16. ledna 1989 v jednu hodinu ráno ve vyšetřovně MO VB v Bartolomějské
ulici hrubým způsobem urážel, škrtil, lámal mu páteř přes opěradlo židle a vyhrožoval
mu zabitím. John Bok byl již 15. ledna ve 14.30 hod. na Václavském náměstí zbit obušky a napaden služebními psy. Po předvedení do Bartolomějské ulice čekal na výslech
téměř deset hodin.
Ivo Müller, bytem Čimická 223/104, Praha 8-Bohnice, v oznámení tr. činu uvádí, že
byl 15. ledna 1989 v Praze na náměstí Republiky napaden příslušníky SNB, kteří mu
způsobili zranění v oblasti ramen a zad v rozsahu, který si vyžádal pracovní neschopnost. Poté byl spolu s dalšími zadrženými autobusem vyvezen na Příbramsko, kde policisté postupně vysazovali jednotlivé zadržené, aniž jim vrátili občanské průkazy.
Víme, že podobných autobusů vyjelo z Prahy různými směry víc a v některých případech pokračovalo bití i v autobusu.
Jedenadvacetiletá Soňa Louženská, bytem Kostnické náměstí 8, Praha 3, poslala
inspekci Kriyské správy SNB v Praze zprávu o událostech, jichž byla svědkem 19. ledna
v noci. Ve zprávě popisuje, že byla kolem 19. hodiny vytlačena z Václavského náměstí
do Vodičkovy ulice. Při tomto zákroku příslušníci bili obušky každého, kdo se jim
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připletl do cesty, vytahovali lidi násilím z tramvaje a dokonce ztloukli staršího člověka,
který pokojně šel na tramvaj. S. Louženská byla s několika dalšími vytažena ze shluku
lidí a všichni byli v poutech policejním autobusem převezeni do Bartolomějské ulice a
nahnáni do suterénní místnosti. Tam a později v jiných prostorách policejní budovy
policisté na zadržené neustále křičeli, uráželi je a průběžně je kopali a bili. Pak se
zadržení museli postavit čelem ke zdi se zdviženýma rukama a rozkročenýma nohama, nesměli se ohlédnout ani pohnout, jinak je hned bili. Zvlášť surově zacházeli s
mladými muži od 14 do 20 let. Nakonec se Soňa Louženská ocitla v místnosti, kde bylo ve třech řadách za sebou asi dvacet židlí, kde musela čtyři hodiny nehybně sedět za
neustálého vyhrožování. Během této doby tam byli postupně přiváděni zadržení muži,
kteří předtím stáli na chodbě. Byli pouze ve spodním prádle, šatstvo si nesli v náručí.
Soňa Louženská se domáhala předvedení k náčelníkovi, příslušníci sejí však vysmáli a
vykřikovali: »Dneska tady není nikdo náčelníkem!« Po výslechu a fotografování byla
propuštěna.
Šestnáctiletý David Vitek, bytem Březinova 7, Praha 8, byl 19. ledna 1989 v Bartolomějské ulici nucen spolu s dalšími zadrženými běžet od auta až do druhého patru
budovy kordonem policistů, kteří je bili. Na chodbě musel stát svlečený do naha opřený rukama o stěnu.
Miroslav Jirecz Karlových Varů viděl 19. ledna na MO VB ve Školské ulici v Praze
1 třiatřicet zadržených, kteří byli dlouhé hodiny ponižováni a biti, někteří museli stát
od 18. hodiny do 3.30 hod. druhého dne čelem ke zdi. M. Jirec byl svědkem toho, jak
se jeden ze zadržených, Václav Ernest, domáhal propuštění; tvrdil, že v jeho případě
jde o omyl, že byl zadržen cestou z práce a že na Václavském náměstí bydlí. Policisté
ho odvedli do prvního patra, odkud byl poté slyšet křik. Zpět se vrátil s utrženým rukávem, plival krev, hystericky se smál a chvílemi plakal. Jelikož nedokázal stát na místě,
připoutali ho policisté k okenním mřížím. Jiný zadržený po výslechu omdlel a po nějaké době byl odvezen sanitkou. Miroslav Jirec sám, který má nemocné nohy a páteř, byl
nucen přes tři hodiny stát u zdi, přestože na své zdravotní potíže upozorňoval.
Máme četná svědectví o postupu represivních sil 19. ledna odpoledne na Václavském náměstí. Bezpečnost a pohotovostní jednotky úplně uzavřely horní část Václavského náměstí, kde bylo shromážděno velké množství lidí. Všechny ústupové cesty
byly uzavřeny, takže když padla výzva k rozchodu, nemohl jí nikdo uposlechnout.
Nato začali policisté surově bít bezbranné lidi, kteří neměli žádnou možnost úniku.
Tvrzení o tom, že by zákrok policie měl zjednat pořádek a uvolnit náměstí, je tedy
zjevně vylhané.
Leoš a Michaela Mayerovi z Liberce jeli 21. ledna do Všetat, aby uctili památku Jana Palacha. Když vystoupili z vlaku, byli napadeni několika muži v civilu, kteří s nimi
smýkali, kroutili M. Mayerové ruce, L. Mayera srazili na zem a bili ho pěstmi. Obsah
tašek jim vysypali do bláta. Poté je odvezli do budovy JZD, kde Bezpečnost prováděla
výslechy. Tam manžele Mayerovy nezákonně filmovali, M. Mayerovou přitom drželi
za vlasy a natáčeli jí obličej směrem k objektivu. Nakonec manžele Mayerovy naložili
spolu s dvanácti dalšími zadrženými do autobusu. V několikakilometrových odstupech zadržené vysazovali. Během jízdy policisté zadržené uráželi a chovali se k nim
násilnicky. Manželé Mayerovi byli vysazeni v polích, asi 25 km od Kolína.
Petr Holeček, nar. 26. března 1962, bytem Nad olšinami 29, Praha 10, jel dne 21.
ledna 1989 do Všetat z nádraží Praha-Vysočany. Na nádraží bylo mnoho příslušníků
SNB, kteří legitimovali četné cestující, některé odváděli. Ve Všetatech stál po celé délce vlakové soupravy kordon policistů, všichni cestující byli fotografováni a filmováni.
Před východem z nádraží stály tři autobusy a několik policejních vozů. Občané byli na
nádraží zadržováni a policisté jim prováděli osobní prohlídky. Poté je autobusy odvezli
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do budovy místního JZD k výslechu. Petra Holečka policisté na nádražním záchodku
surové zbili, přičemž mu přerazili nos a způsobili mu zranění, která si vyžádala hospitalizaci na chirurgii v Praze v Londýnské ulici. Po výsleších byli všichni zadržení opět
naloženi do autobusů a rozvezeni daleko od Všetat. Z autobusů bylo vidět, že kolem
celých Všetat jsou zátarasy, po polích jezdí terénní vozidla a všechny přístupové cesty
jsou zablokovány policií.
V souvislosti s potlačováním pražských spontánních demonstrací Bezpečnost
předvedla z domova nebo ze zaměstnání a na 48 hodin zadržela tyto občany: politického vězné z 50. let Františka Melichara z Prahy, signatáře Charty 77 Martina Palouše z
Prahy a Martina Věcheta z Trutnova. V Brně zadržela bezpečnost signatáře Charty 77
Petra Pospíchala a odvezla ho do Znojma, kde strávil 48 hodin v CPZ. Při výslechu
vyšetřovatel P. Pospíchalovi vyhrožoval zastřelením. Signatáře Charty 77 Jiřího Štencla z Litovle policisté odvezli do CPZ do Bruntálu. Během zadržení byl osmnáctiletý J.
štencl zbit do bezvědomí. Signatář Charty 77 Jaroslav Šabata z Brna strávil 48 hodin v
CPZ v Hodoníně. Mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka z Lipníku nad Bečvou převezli do
CPZ v Přerově. Na 48 hodin byl zadržen též Rudolf Bereza z Ostravy. Předpokládáme, že
občanů, kteří byli zadrženi, aniž by se jakékoliv manifestace zúčastnili, bylo více.
V Praze 29. ledna 1989

Sdělení VONS č. 897

Milan Hájek potrestán peněžitým trestem
Ing. Milan Hájek CSc., který byl 19. ledna zadržen, byl samosoudcem obvodního
soudu pro Prahu 1 potrestán peněžitým trestem ve výši 2.500 Kčs. Samosoudce mu
doručil, po šesti dnech věznění bez uvalení vazby, trestní příkaz J í m ž byl shledán vinným přečinem proti veřejnému pořádku podle § 6a zákona o přečinech. Měl se ho dopustil účastí na manifestaci na Václavském náměstí. Trestní příkaz není pravomocný,
obviněný má možnost podat proti němu odpor.
V Praze 29. ledna 1989
Sdělení VONS č. 901
Josef Drobný podezřelý z přečinu
Josef Drobný, nar. 20. července 1946, bytem Vítězného února 29, Praha 2, horník u
s. p. Metrostav Praha, byl dne 16. ledna v 17.50 hodin zadržen na Václavském náměstí,
když šel s manželkou do kina. Při zadržení byl surově zbit příslušníky SNB, jeho týrání
pokračovalo ve večerních a nočních hodinách na oddělení VB ve Školské ulici, kde mu
bylo vysloveno podezření z přečinu proti veřejnému pořádku podle § 6a zákona o
přečinech. Ve 3.30 hodin byl propuštěn. Josef Drobný nese jako člen KSČ a jako
občan, který se na Václavské náměstí dostal náhodou, postup příslušníků SNB zvláště
těžce.
V Praze 29. ledna 1989
Sdělení VONS č. 902
Stanislav Devátý podezřelý z přečinu
Stanislav Devátý, signatář Charty 77, byl dne 25. ledna 1989 na 48 hodin zajištěn
podle zákona o SNB, ačkoliv se nacházel v bytě a ničím neohrožoval veřejný pořádek.
Po uplynutí 48 hodin mu bylo vysloveno podezření z přečinu proti veřejnému pořádku
podle § 6a zákona o přečinech, jehož se měl dopustit »tím, že se 18. ledna zúčastnil na
Václavském náměstí akce narušující veřejný pořádek a v závěru jako jeden z představitelů Charty 77 vyzýval k obdobnému shromáždění v obci Všetaty na 25. ledna, kde se
rovněž zúčastnil«. Stanislav Devátý je jediný, komu se podařilo v noci proplížit poli-
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cejním obklíčením až k plotu všetatského hřbitova a vhodit přibližně k místu, kde je
urna s popelem Jana Palacha, kytici a trnovou korunu. Stíhání je zřejmou pomstou za
tento občansky statečný čin.
V Praze 29. ledna 1989
Sdělení VONS č. 903
Zadrženi Václava Malého a domovní prohlídka u něj
V neděli dne 22. ledna 1989 byl bez předchozího předvolání katolický kněz Václav
Malý předveden před vyšetřovatele OS SNB pro Prahu 1 kpt. Špirka k údiyné svědecké
výpovědi v trestní věci Václava Havla a Dany Němcové. Když V. Malý využil svého
práva odmítnout výpověď, nařídil mjr. StB Žák, který výslechu asistoval, jeho zadržení
na 48 hodin. Téhož dne bylo zcela zjevně účelově zahájeno trestní stíhání pro Ir. čin
šíření poplašné zprávy (§ 199 tr. z.) v souvislosti s anonymními dopisy o zamýšleném
sebeupálení na Václavském náměstí, na jehož podkladě byla večer u V. Malého provedena domovní prohlídka, údajně se záměrem nalézt »materiály vztahující se k předmětnému dopisu, zejména psací potřeby a prostředky«. Formálně prohlídku opět vedl
vyšetřovatel VB kpt. Špirk, asistovali při ní majoři StB Karel Procházka a Nojman. Aby
bylo učiněno zadost absurdní zámince, byl V. Malému odňat psací stroj, všechny jeho
propisovací tužky a několik prázdných obálek s nalepenými známkami. Dále byly
odňaty různé rukopisné poznámky, strojopisy a publikace náboženského charakteru,
magnetofonová páska a kazety, videokazety a jako vrchol všeho plastika Panny Marie.
Po 48 hodinách byl V. Malý propuštěn. O této perzekuci, relativně nevýznamné v
současné atmosféře teroru a brutálního potlačování každého nezávislého projevu, referujeme takto podrobně zvláště proto, že vrhá nové světlo na problém, zda zmíněné
anonymní dopisy byly autentickým zoufalým výkřikem či záměrnou provokací. Anonymní dopisy byly zneužity k nehorázné kampani proti Chartě 77 a dalším nezávislým
iniciativám, které byly nařčeny mj. z toho, že dohnaly k smrti Jana Palacha a organizují
podobné sebevraždy i dnes. Jimi zdůvodňovala státní moc rozsáhlý a brutální zásah
proti občanům, kteří se chtěli 15. ledna na Václavském náměstí zúčastnit pietního aktu za Jana Palacha. Jimi operuje i v trestním stíhání proti údajným iniciátorům tohoto
aktu, zvláště proti Václavu Havlovi. Navíc nyní státní orgány zahájily v souvislosti s těmi dopisy trestní stíhání pro tr. čin šíření poplašné zprávy, přičemž vyšetřování se nevede proti oficiálním sdělovacím prostředkům, které neodpovědně a se spíše provokujícími komentáři zveřejnily text dopisu, nýbrž proti katolickému knězi Václavu Malému, jehož již jeho profese předem vylučuje z možné účasti na čemkoliv podobném.
Patří k dobrým zásadám kriminalistiky nepokládat zločin za plně objasněný, dokud
není znám jeho motiv. A v případě těchto anonymních dopisů vše poukazuje k tomu,
že jedině státní moc na nich mohla mít zájem a že jedině ona jich s pohotovostí až
překvapivou použila a zneužila.
V Praze 3. února 1989

Sdělení VONS č. 908

Iniciativa kulturních pracovníků (1)
Dne 16. ledna 1989 byl na Václavském náměstí zatčen Václav Havel a další
účastníci pietního aktu za Jana Palacha. Nás, kteří Václava Havla známe jako vynikajícího dramatika a čestného člověka, znepokojuje a uráží, jak nepravdivě sdělovací
prostředky o této události referují. Jako kulturní pracovníci jsme přesvědčeni, že existující společenské problémy nelze zastírat ani řešit ostouzením, zatýkáním a násilím.
(1) Vděčně převzato ze samizdatového čtrnáctideníku Informace o Chartě 77 12 (1989),
č. 3, str. 12.
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Žádáme proto, aby československé úřady přistoupily na dialog, jehož užitečnost samy
zdůrazňují. Předpokladem takového dialogu je ovšem propuštění Václava Havla i
všech neprávem zadržených a pravdivé informování veřejnosti.
Dosud podepsalo přes 1200 kulturních pracovníků, podpisování pokračuje.

VACLAV HAVEL (Praha) (*)

ZÁVĚREČNÁ ŘEČ PŘED SOUDEM 21. ÚNORA 1989

Paní soudkyně,
k jednotlivým argumentům obžaloby jsem se dostatečně vyjádřil v průběhu
přelíčení a vyšetřování, nebudu se tedy opakovat a shrnu své stanovisko: Domnívám
se, že mi nebylo prokázáno ani podněcování, ani ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele. Považuji se tedy za nevinného a žádám, abych byl osvobozen. Rád bych
se však závěrem vyjádřil k jednomu aspektu celého případu, o němž dosud nebyla řeč.
V obžalobě se říká, že jsem se snažil zastřít skutečný protistátní a protisocialistický
charakter připravovaného shromáždění. Tímto tvrzením, které ostatně není a ani nemůže být něčím konkrétním doloženo, je mému jednání přisuzován politický cíl. To
mne opravňuje k tomu, abych se zde i já zabýval chvíli politickou stránkou celé věci.
Především musím konstatovat, že slova »protistátní« a »protisocialistický« už dávno
ztratila jakýkoliv sémantický smysl, protože se během svého mnohaletého a zcela svévolného používání stala jen hanlivou nálepkou pro všechny občany, kteří jsou moci aí už z jakýchkoli důvodů - nepohodlní, a to zcela bez ohledu na jejich politické smýšlení. V různých fázích svého života byli těmito slovy charakterizováni dokonce i tři
generální tajemníci KSČ: Slánský, Husák a Dubček. Dnes jsou těmito epitety označovány Charta 77 a další nezávislé iniciativy, samozřejmě opět jen proto, že je vládě jejich působení nepříjemné a že cítí potřebuje nějak diskvalifikovat. Tomuto čistě jazykovému způsobu politického očernění se nevyhnula, jak patrno, ani má obžaloba.
Jaký je tedy skutečný politický smysl toho, co děláme? Charta 77 vznikla a působí
jako neformální společenství, které se snaží sledovat, jak jsou v naší zemi respektována lidská práva a jak jsou dodržovány příslušné mezinárodní pakty, příp. ústava ČSSR.
Dvanáct let Charta 77 upozorňuje státní orgány na vážné rozpory mezi přijatými závazky a společenskou praxí, dvanáct let poukazuje na různé nezdravé a krizové jevy, na porušování ústavních práv, na svévoli, nepořádky a nekompetentnost. Touto svou prací Charta vyjadřuje mínění značné části naší společnosti, jak mám příležitost se denně přesvědčovat. Dvanáct let nabízíme státní moci o těchto věcech dialog. Dvanáct let státní moc na naši
iniciativu nereaguje a jen nás za ni zavírá a pronásleduje. Přitom sama dnes přiznává četné
problémy, na které Charta poukazovala už před léty a které mohly být už dávno řešeny,
kdyby byl k jejímu hlasu brán zřetel. Charta vždycky zdůrazňovala nenásilnost a zákonnost
svého působení. Jejím programem nebylo a není organizovat pouliční nepokoje.
Nejednou jsem veřejně upozorňoval na to, že míra respektu k nekonformním a
politicky jinak smýšlejícím občanům je ukazatelem míry respektu k veřejnému mínění
(*) Vychází bez vědomí autora. Václav Havel přenechal text Lidovým novinám. Děkujeme
jejich redakci, že text byl poskytnut již před uveřejněním v jejich časopise.

vůbec. Nejednou jsem už řekl, že trvalá neúcta k pokojným projevům veřejného
mínění může nakonec vyvolávat jen stále viditelnější a důraznější protesty společnosti.
Nejednou jsem řekl, že nikomu nepomůže, bude-li vláda čekat na to, až začnou lidé
demonstrovat a stávkovat, a že tomu všemu může snadno předejít věcným dialogem a
dobrou vůlí slyšet i kritické hlasy.
Varovným úvahám tohoto druhu nebylo nasloucháno. A dnes tedy soudobá moc
sklízí setbu svého vlastního pyšného postoje.
Přiznám se k jedné věci. V pondělí 16. ledna jsem chtěl opustit Václavské náměstí
ihned poté, co budou u sochy svatého Václava položeny květiny k uctění památky Jana Palacha. Setrval jsem tam nakonec přes hodinu hlavně proto, že jsem nevěřil svým
vlastním očím. Stalo se totiž něco, co by mne bývalo ani ve snu nenapadlo. Zcela zbytečný zásah Bezpečnosti proti těm, kdo chtěli v tichosti a bez jakékoli publicity květiny
k soše položit, vytvořil okamžitě ze zcela nahodilých chodců protestující dav. Uvědomil jsem si najednou, jak hluboká asi musí být občanská nespokojenost, když se toto
mohlo stát.
Obžaloba cituje můj výrok na adresu státních orgánů, že situace je vážná. Řekl
jsem našim představitelům dokonce, že je vážnější, než si myslí. 16. ledna jsem náhle
pochopil, že je vážnější, než jsem si myslel já sám.
Jako občan, kterému záleží na tom, aby se naše země rozvíjela v míru a pokoji,
pevně věřím, že si státní moc z toho, co se stalo, vezme konečně poučení a zahájí důstojný dialog se všemi složkami společnosti a nikoho nebude z tohoto dialogu vyřazovat tím, že ho bude označovat za antisocialistu. Pevně věřím, že se státní moc přestane
konečně chovat k nezávislým iniciativám jako ošklivá dívka, která rozbíjí zrcadlo v
domnění, že je vinno jejím vzhledem. Proto také pevně věřím, že nebudu znovu bezdůvodně odsouzen.
*

*

*

Poslední slovo Václava Havla
Necítím se vinen, nemám tedy, čeho bych litoval, a budu-li potrestán, přijmu svůj
trest jako oběť dobré věci, oběť, která je nicotná ve světle absolutní oběti Jana Palacha,
jejíž výročí jsme si chtěli připomenout.

O ZAKÁZANÉM OVOCI (*)
Reakce na stejnojmenný článek v časopise Vlasta č. 48/1988
Socialistická akademie v Brně pořádala republikové školení lektorů výchovy k
manželství a odpovědnému rodičovství pod titulem Sexuální zdraví - součást zdravého
způsobu života. Posluchači se tam dověděli od PhDr Podešvy, pracovníka MŠ, že byla
schválena koupě západních filmů, zaměřených na sexuální výchovu, s tím úmyslem,
že tyto filmy budou dodávány na ZDŠ k promítáni školákům. Náš stát tím chce vyrovnat krok se západními státy, které zasvěcují děti do techniky pohlavního života ve snaze zabránit hrozivě se zvyšujícímu počtu těhotenství u dívek pod 15 let a šíření pohlavních chorob u dětí pod 14 let (1).
(*) Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace o církvi i. 2/1989, str. 13-14.
(1) J- N. SANTAMARJA, The Social Effects of Contraception, v »International Review of NFP«
9 (1985), č. 3, str. 202-219.
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Tento úmysl se na Západě nejen nezdařil, naopak celou situaci ještě zhoršil.
Nejpřesvědčivějším důkazem toho je Švédsko (2), které zavedlo jako první sexuální
výchovu na základních školách. Ukázku této výchovy ocitujeme z Vlasty: »... sexuální
osvěta v některých západních zemích ... učí i děti zacházet s prezervativy a dokonce
děvčátka jsou známkována za to, jak navlečou ochranu na model mužského pohlavního orgánu.« Po 20 letech praktikování této výchovy zveřejnilo švédské ministerstvo
zdravotnictví statistiku některých ukazatelů: počet těhotenství u dívek pod 14 let
stoupl o 900%, počet přerušení těhotenství u dívek pod 15 let stoupl o 260%. Zvýšil se i
výskyt pohlavních chorob u dětí pod 14 let a kriminalita mládeže.
Máme oprávněné obavy, že morální podtext všech těchto západních filmů bude
shodný s oficiálním trendem světových agentur OSN, a to jak UNFRA, které řeší světové populační otázky, tak UNESCO pro výchovu, vědu a kulturu (3). Tuto novou morálku lze shrnout názorně do několika stručných vět: »Nevázaný pohlavní život mladistvých je přirozený projev života. Máš na něj právo. Jen musíš být šikovný, aby nedošlo k otěhotnění a abys nechytl pohlavní nemoc.«
Psychická úroveň dítěte v předpubertálním a pubertálním věku není ještě schopna
pochopit a osvojit si etické normy sexuálních a erotických projevů, zamilovanosti, lásky, úcty, ohleduplnosti, přátelství (4). »Naučit se řeči těla už v dětství,« jak bylo řečeno
na tomto školení lektorům sexuální výchovy, znamená v těchto filmech naučit děti
technice sebeukájení a sterilního partnerského soužití. Bez solidního morálního základu otevře tato instruktáž naplno bránu k rekreačnímu (tj. lehkomyslnému, neodpovědnému, jen pro zábavu) sexu mladistvých, k promiskuitě, všeobecnému znemravnění. Vyrovná tento zločin spáchaný na celém národě škodu ojedinělého případu tragického konce těhotenství jedné šestnáctileté dívky? Tento případ uvádí redaktorka
Nimrichová jako impuls pro celou akci v úvodu reportáže.
Socialistické státy velmi dobře vědí, proč zakazují pornografii a prostituci. Protože
mravně narušený člověk se chová egoisticky, neodpovědně, jeho personální vztahy a
pracovní morálka jsou špatné. Není schopen založit a udržet prospívající rodinu, která
je zárukou zdravé budoucnosti národa.
Evropští demografové jsou znepokojeni klesající porodností v posledních 10 letech (5). Nepotřásejme hlavou nad NSR, kde již roku 1984 klesla porodnost na podíl
1,32 dítěte na 1 ženu, když u nás jsme roku 1987 už také pod 2,0, tedy pod úrovní, jež je
nezbytná pro přirozenou reprodukci obyvatelstva.
Dovolte nakonec ještě jednu skeptickou poznámku:
Brněnské školení lektorů sexuální výchovy mělo optimistický název Sexuální
zdraví - součást zdravého způsobu života. Roku 1987 byla svolána do Kodaně pracovní
konference SZO (6), jejímž úkolem bylo definovat pojem sexuálního zdraví, zjistit faktory, které je ovlivňují, a navrhnout ukazatele, které by vyhodnocovaly stávající situaci
n společenské snahy na tomto poli v jednotlivých zemích. Byli přítomni odborníci ze
13 evropských zemí, z toho ze socialistických států bylo zastoupeno Polsko, ČSSR a
Bulharsko. Dohodli se na tom, že není možno vytvořit takovou definici sexuálního
(2) Nachrichten der europäischen Bürgerinitiativen zum Schutze der Menschenwürde, č. 44
(1988).
(3) Příručka UNESCO pro přípravu učitelů k populační výchově, citováno z článku R. CRAMINA,
Education ofAfric's Youth for Marriage, v »Bulletin of the NFP Council of Victoria« 13
(1986), č. 1, str. 5-8.
(4) PhDr H. ROZINAJOVÁ CSc, Pedagogika pre rodičov, Osvěta, Martin 1988.
(5) Znepokojeni demografové, v »Mladý svět« č. 50/1988.
(6) »Praktický lékař« 68 (1988), č. 7, str. 279.
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zdraví, která by byla platná pro celý svět. Jako jeden z důvodů nezdaru bylo uvedeno,
že při vytváření definice by bylo nutno vymezit, které sexuální chováni je tedy »zdravé«, a tím by z ní bylo vyloučeno jako »nezdravé« chování řady lidí, což by mohlo vést
tím pádem k omezování jejich svobody.
Kodaňská konference zjistila následující tendence ve většině zemí našeho kontinentu, které vyjadřují »probíhající změny v oblasti sexuality«: 1. Kladný postoj k sexualitě dospívajících; 2. souhlas s pohlavním životem před manželstvím; 3. akceptování sexuálních projevů na veřejnosti; 4. častější ekonomická nezávislost žen; 5. pohlavní sebevyjádření ženy jak v manželství, tak i mimo ně; 6. páry, které vytvářejí stabilní rodinu bez uzavření sňatku; 7. častější diskuse na veřejnosti o sexualitě, antikoncepci a potratech.
Pod tímto posledním bodem »diskuse o antikoncepci a potratech« se skrývá celosvětově rozšířené zaměření proti lidskému životu, dívající se na dítě jako na břemeno,
které omezuje svobodu ženy, snižuje životní úroveň rodiny a vede k přelidnění světa.
Toto jedovaté zaměření světa vede pomalu, ale jistě k vymírání tzv. západní civilizace.
X Y (Brno)

RADOMIR MALÝ ( B r n o ) (*)

ZÁVAN NEBLAHÉ MINULOSTI

Ústav marxismu-leninismu při Palackého univerzitě v Olomouci vydal skripta pro
potřeby studentů pedagogické fakulty s titulem: Jiří Machalík, Vybrané kapitoly vědeckého ateismu. Vyšel zatím 1. díl pod názvem Katolická cirkev a československé dějiny.
Nutno říci, že nelze číst tuto brožuru bez velkého pohnuti mysli. Ani se nechce
věřit, že jako rok vydání je uveden 1988 (!), kdy je v plném proudu perestrojka. Zatímco
v Sovětském svazu srovnávají Stalina s Hitlerem (jak učinil nedávný dokumentární
film uvedený v sovětské televizi) a ostře odsuzují všechny zločiny jeho režimu, spáchané mimo jiné i na věřících občanech, u nás vycházejí vysokoškolská skripta, sestavená, jak svědčí seznam použité literatury, ve značné části z brožur stalinského období, které se tak neblaze podepsalo i v našich dějinách, jmenovitě na věřících lidech.
Autor klidně cituje Svobodův paskvil Spiknutí proti republice, aniž se pokusil o kritiku
tohoto pramene. Jeho údaje prostě přebírá jako neomylná fakta, ačkoliv každý trochu
slušný historik se stydí vůbec brát tuto práci vážně. Jde o snůšku vylhaných tvrzení
protokolů bezpečnostních orgánů, které tehdy zahájily úder proti církvi. Dnes jsou
tato obvinění v mnoha případech i soudně vyvrácena. Vyvolává proto údiv i zděšení, jestliže Machalík tento propagandistický škvár přejímá jako neomylný historický
pramen.
Skripta se mimo jiné hemží tolika kardinálními chybami v údajích, že považuji za
zbytečné uvádět všechny. Poukážu jen na ty nejvíce bijící do očí. Tak např. je přímo
směšné tvrzení, že »kněz dr. Zela byl pověřen funkcí arcibiskupa olomouckého ...«
(str. 67), neboť dr. Stanislav Zela byl biskup, a to světící biskup olomoucké arcidiecéze, nikoli pouhý kněz. Nikdy nebyl pověřen funkcí olomouckého arcibiskupa, neboť
(*) Vychází bez vědomí autora. Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku informace o
církvi c. 1/1989, str. 6-9.
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olomoucký arcibiskup Josef Matocha žil, i když byl v internaci, kde nakonec roku 1960
zemřel. Chce-li snad Machalík říci, že Zela měl Matochu zastoupit ve vedení arcidiecéze, pak je i toto tvrzení absurdní, neboť biskup Zela byl odsouzen jako »vatikánský
špión« a po odpykání trestu byl držen v internaci. Přímo konfuzní je následující věta:
»Dr. Čihák s tajně vysvěceným biskupem Matouškem byl pověřen pravomocemi
pražského arcibiskupa s konkrétním příkazem k organizování a řízení boje proti lidově
demokratickému zřízení. Současně byly vydány plné moci některým kapitulním vikářům a děkanům, které na ně přenášely biskupskou pravomoc v jejich obvodu.« Je
zřejmé, že autor nerozumí církevní organizaci ani v nejmenším. Dr. Čihák, který nikdy
neměl biskupské svěcení, nemohl z toho důvodu být pověřen »pravomocemi pražského arcibiskupa«, neboť nemohl světit kněze a v té době ani biřmovat (teprve po 2. Vatikánském koncilu dostali povolení k biřmování kapitulní vikáři). Z téhož důvodu nemohla být přenesena »biskupská pravomoc« na kapitulní vikáře a děkany, jak tvrdí autor, neboť šlo o pouhé kněze bez biskupského svěcení, nehledě k tomu, že Machalík
patrně vůbec nemá jasno, co to je biskupská pravomoc. Má-li na mysli správu diecéze,
kterou vede v případě vakance kapitulní vikář (dnes podle nového Kodexu pouhý administrátor), pak nemohou mít tutéž pravomoc děkani, kteří jsou mu hierarchicky
podřízeni. Má-li však na mysli pravomoc vyplývající ze svěcení na biskupa (možnost
světit nové biskupy a kněze, možnost biřmovat), pak je to úplně nesmyslné, protože
kapitulní vikář a děkani jsou vždycky pouze kněžími bez biskupského svěcení.
Jen namátkou uvádím další omyly ve faktografii. Na str. 77 jsou životní data Karola Wojtyly úplně chybná. Jeho otec nebyl železničář, nýbrž voják z povolání, poddůstojník. Wojtyta nebyl vysvěcen na kněze roku 1949, nýbrž hned po válce a byl okamžitě odeslán do Říma k dalším studiím. Gaudium etspes není »věroučná konstituce«, jak
tvrdí autor, nýbrž pastorální konstituce. Věroučná konstituce se jmenuje Lumen gentium. Každý aspoň trochu vzdělaný katolík se jistě zasměje, když na str. 76 Machalík
odsuzuje papeže Pavla VI. za to, že jmenoval biskupa Trochtu kardinálem ad pectori
místo in peclore. Podobných »perliček« je ve skriptech celá řada.
Pokud by šlo pouze o ně, pak by se dala Machalíkova skripta doporučit jako vhodná kabaretní četba pro obveselení publika. Jenomže při své veškeré hlouposti a primitivismu skrývají v sobě nebezpečí, které nelze podceňovat. Budou z nich totiž studovat
příští učitelé, mladí lidé, kteří většinou znají dějiny svého národa špatně a zkresleně,
církevní historii pak vůbec ne. I když věříme, že těm inteligentnějším z nich bude připadat styl Machalíkovy učebnice dryáčnický a nezasluhující příliš důvěry, přece jen jim
»informace« tohoto charakteru utkví v mysli, a až nastoupí do zaměstnání, budou je
předávat dále.
Spis vyniká krom naprosté neznalosti problematiky a krom propagandistické hrubosti také rafinovanou perfiditou v servírování polopravd a v zámlkách důležitých faktů. Uvedu opět jen některé příklady, nelze je rozebírat všechny pro značný počet. Machalík líčí, jak »zločinnou« aktivitu vyvíjela katolická hierarchie v období let 1948-49,
jak prý rozvracela republiku a podporovala diverzní činnost atd. Na str. 69 pak hovoří o
tom, že prý i v padesátých letech zůstala hierarchie tomuto postoji věrna, údajně »stále v pozadí připravovala podmínky k tomu, aby se při vhodné příležitosti pokusila
uchopit moc do svých rukou ... využívala všech příležitostí ke své aktivizaci... Po smrti
Klementa Gottwalda se znovu snažila uplatnit svůj vliv ve společnosti a prosadit
zrušení existujících církevních zákonů. Mnohem aktivněji však vystoupila v roce 1956
v souvislosti s pokusem o kontrarevoluční puč v Maďarsku. Tehdy se i v prohlášeních
naší hierarchie objevují snahy o vyvolání podobného puče v naší republice.« Všechny
tyto věty jsou absolutně nepravdivé už z toho důvodu, že v celém tomto inkriminovaném období pobývala katolická hierarchie buď ve vězení nebo v internaci. Nemohla se
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tedy snažit »znovu uplatnit svůj vliv ve společnosti« nebo »vystoupit v souvislosti s
pokusem o kontrarevoluční puč v Maďarsku«, tím méně pak vydávat nějaká prohlášení. Z českých sídelních biskupů si v té době litoměřický biskup Štěpán Trochta odpykával trest v pracovním táboře, ostatní pak byli internováni na přísně ut«jených
místech. Pouze královéhradecký biskup Mořic Píchá zůstal ve funkci, od internace jej
zachránil vysoký věk a špatný zdravotní stav, jenž mu znemožňoval jakoukoliv aktivitu, kterou Machalík líčí. Ze slovenských biskupů byl spišský Ján Vojtaššák uvězněn a
odsouzen, rovněž tak řeckokatolický Pavol Gojdič z Prešova, Robert Pobožný z
Rožňavy byl internován, Banská Bystrica od smrti biskupa Škrábika zůstala vakantní.
Pouze Ambróz Lazík z Trnavy a Eduard Nécsey z Nitry zůstali v úřadech za cenu jistých kompromisů se státní mocí, rovněž tak biskup Jozef Cárský z Košic, který byl roku 1955 vyznamenán Řádem Klementa Gottwalda a brzy na to zemřel. Církev u nás v
padesátých letech byla vedena kapitulními vikáři, spravujícími diecéze místo internovaných nebo vězněných biskupů, kteří vesměs byli členy vládou podporovaného »mírového výboru katolického duchovenstva« (předchůdce dnešní PiT) a kolaborovali s
režimem, nejenže mlčeli k násilnostem páchaným na biskupech, kněžích a věřících,
ale naopak ještě vydávali prohlášení, kde odsuzovali jejich údajnou »zradu«. Takové jistě Machalík nepodezírá ze »snah o vyvolání kontrarevolučního puče«.
Ve skriptech není ani slova o věznění a internováni biskupů, kněží, řeholníků a
laických aktivistů. Autor prostě přechází od let 1948-50 do období 50. let a potom do
roku 1968, jako by se nic nestalo.
Posluchač pedagogiky, který bude učebnici studovat, si odnese dojem, že biskupové zůstali na svých místech a nadále štvali proti republice, rovněž tak jim oddaní duchovní. V tom spočívá hlavní a nejnebezpečnější, přímo »goebbelsovská« lež Machalíkových skript, proti níž je třeba co nejrozhodněji se ohradit.
Na str. 42 autor ostře odsuzuje českou katolickou hierarchii z údajné »kolaborace«
s nacistickými okupanty. Uvádí její pastýřský list proti sovětskému bolševismu z roku
1943. Podobnost stalinské diktatury v SSSR a hitlerovské v Německu nabízela ve skutečnosti i jedinečnou možnost vyslovit to, co jinak bylo nemožno. Vnímavému posluchači stačilo dosadit si místo »bolševismu« nacismus, místo »Sovětského svazu« Německou říši. Toho využívala za protektorátu celá řada literátů a veřejných činitelů.
Machalík perfidně zamlčuje, že olomoucký arcibiskup Leopold Prečan byl pro svůj
protinacistický postoj internován na Svatém Kopečku u Olomouce. On a královéhradecký biskup Píchá byli za protektorátu jedinými sídelními biskupy, neboť hned na
začátku okupace zemřel arcibiskup pražský kardinál Karel Kašpar, jehož brzy následovali biskupové brněnský a českobudějovický. Litoměřice se nacházely na území říše a
byly obsazeny-Němcem Weberem. Vatikán vakantní biskupské stolce neobsazoval,
neboť nacisté měli zájem prosadit tady své kandidáty. Spravovali je provizorně kapitulní vikáři, kteří byli nuceni k určitým ústupkům vůči okupačním úřadům, zejména
formou jistých loajálních prohlášení. Autor uvádí takové od brněnského kapitulního
vikáře Josefa Kratochvíla z doby heydrichiády. Ironií osudu však jde o téhož Kratochvíla, který po internaci biskupa Karla Skoupého roku 1950 řídil diecézi v padesátých letech a proslul podobnými loajálními výstupy ve prospěch stalinské diktatury v
Československu. Machalík se rovněž tak ani slovem nezmiňuje o stovkách českých
kněží vězněných v koncentračních táborech, o desítkách popravených a umučených, o
pronásledování církve a křesťanství nacistickými úřady.
Co se týče Slovenska, je nepochybné, že slovenská hierarchie podporovala Slovenskou republiku Tisovu, což činila na počátku její existence naprostá většina Slováků.
Koneckonců Slovenskou republiku uznal i Sovětský svaz. Loajální a vlastenecká prohlášení slovenské hierarchie nutno chápat úplně jinak než v protektorátních poměrech,
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neboť na Slovensku (což opět autor zamlčuje) nebyli političtí odpůrci popravováni a
mučeni, rozsah svobod tam byl mnohonásobné větší než v protektorátě. Když byly roku 1942 odhlasovány protižidovské zákony a na pokyn z Berlína zahájen transfer Židů,
vystoupil slovenský episkopát jako jeden celek odvážně na jejich obranu společným
pastýřským listem, jehož hlavním iniciátorem byl právě Machalíkem tolik napadaný
biskup Vojtaššák.
Vrcholem podlé nízkosti je na str. 39 obvinění německého biskupa z Miinsteru
von Galena z kolaborace s nacismem a podpory Hitlerovy války. Nicméně modlitba
tohoto biskupa, kterou Machalík cituje, naprosto nevyznívá v tomto smyslu, je pouze
prosbou o ochranu. Neinformovaný čtenář si však odnese představu, že von Galen byl
jedním z biskupů, který Hitlera aktivně podporoval, ačkoli to byl právě on, kdo nejaktivněji ze všech německých biskupů vystupoval proti násilí nacistů a vysloužil si za to
přezdívku »vestfálský lev«. Jeho odvážná kázání proti euthanasii a proti válce z roku
1941 vyvolala naopak velkou vlnu zatýkání kněží jeho diecéze. Galen také spolupracoval při vydání protinacistické encykliky papeže Pia XI. Mit brennender Sorge z roku
1937. Jeho protinacistická kázání byla vysílána za války i londýnským rozhlasem.
Dnes probíhá v flímč proces blahořečení tohoto odvážného bojovníka proti nacismu.
Podobných neseriózností a podlostí je ve skriptech celá řada. Není možné je
všechny rozebírat. Knihaje špatná po všech stránkách. Skutečně nelze než co nejrozhodněji odsoudit takový styl a protestoval proti němu. Je urážkou nejen všech věřících
občanů, ale též historické vědy a hlavně českého učitelstva, jemuž se dává do rukou
metodická pomůcka takového charakteru. Žádáme proto její okamžité stažení z oběhu a kritické zhodnocení z pera fundovanějších pracovníků Ústavu marxismu-leninismu, majících větší smysl pro objektivitu. Věříme, že takový čin by byl v dané situaci
rukou podanou věřícím k zahájení opravdového a seriózního dialogu.

KONSTANTIN MICHAILOVIČ CHARČEV V PRAZE (*)

Náš host líčí situaci v oblasti vztahů státu a církví v SSSR (a on zdůrazňuje, že
mluví výhradně o situaci v SSSR) asi takto: Po revoluci bylo třeba stanovit nově vztahy mezi církvemi a státem. Lenin tyto vztahy formuloval a roku 1918 tyto formulace
vtělil do dekretu, který je upravoval. Dekret počítal s korektními vztahy mezi státem a
církvemi. Nebyl tu ani náznak nějakých záměrů církve omezovat nebo dokonce likvidovat. Lenin poukazoval na to, že sovětský stát stojí mimo náboženství, nikoli však že
jde o ateistický stál. Samozřejmě, že na počátku strana naprosto jasně říká, že náboženská ideologie není vědecká. Církve zase nemají marxismus za správnou ideologii. Z této skutečnosti však nevyplývá, že stát má přistoupit k represím vůči církvím a
věřícím. Lenin má naopak za to, že církve a náboženské společnosti mají stejné právo
na šíření svého učení jako ateistické organizace. Tento vývoj nových korektních vztahů však skončil Leninovou smrtí. Stalin, který vtiskl ráz celému dalšímu období dějin
SSSR, se od Lenina a jeho záměrů odchýlil a budování socialismu se dělo podle jiných, odlišných směrnic. Dnes se v Sovětském svazu hodnotí Stalin naprosto reálně.
(*) Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace o církvi č. 1/1989, str. 11-12.
Tam je uvedeno, že zpráva je z referátu dr. M. Zítka v Českém zápase 38/88.
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Nezamlčuje se nic z toho, co učinil pozitivního, nelze však nekritizovat stalinské represe a násilné metody. V tomto období represí zahynulo mnoho komunistů i mnoho
věřících.
Křesťané od počátku (i v době, kdy vedení pravoslavné církve spjaté s carismem
ještě se stavělo proti) byli pro socialismus a šli za socialismem, protože viděli, že socialismus usiluje uskutečňovat obecně lidské ideály a hodnoty, po jejichž naplnění křesťané vždy toužili. Kdyby nebylo kultu osobnosti, byly by výsledky zcela jiné.
V administrativních metodách omezujících působení církví se ovšem pokračovalo
i po Stalinové smrti. Přesvědčení, že lze urychlit budování komunismu a již v osmdesátých letech ho dosáhnout, mělo za následek zavírání kostelů a rušení farností. Z
marxistického stanoviska byly představy chybné a bude třeba dosti času k nápravě toho, co bylo zmařeno.
Vztahy mezi státem a církvemi se stávají normálnější a někdy můžeme říci přímo
bratrštější. Když generální tajemník KSSS Michail Gorbačov přijal členy svatého synodu pravoslavné církve, prohlásil, že věřící a církev mají spolu s celou sovětskou společností jednu vlast, stejné dějiny a stejnou budoucnost. A to nemůže neznamenat, že
rozvoj socialistické společnosti je spojen s rozvojem církve, Je prostě třeba učinit vše,
aby věřící se cítili svobodni. V mnohých otázkách ještě řešení neznáme, vždyť problematika těchto vztahů je složitá a v SSSR jsou různé živly, které toho využívají a
zneužívají. Jde totiž o to, aby toto zlepšení vztahů mezi církvemi a státem se dělo v
rámci socialismu. Musíme dělat vše, aby socialismus byl upevněn. A jsme vděčni
našim církvím, že stojí na vlasteneckých pozicích a že tak pomáhají budovat socialismus. Mezi státem a církvemi nesmí být konfrontace, ale vzájemná pomoc. Konkrétních důsledků nových vztahů lze uvést mnoho. Uvedu například, že za posledních
sedm měsíců bylo otevřeno 260 farností (tzn. 260 náboženských obcí bylo zaregistrováno).
Dříve, jak asi víte, nebylo dovoleno přivážet do Sovětského svazu Písmo svaté. Bible nebyla pokládána za knihu, která by se měla rozšiřovat. Dnes je tomu jinak. Jako
dar dostává od Světové rady církví, od Biblické společnosti a dalších ekumenických organizací 1 milion dvě stě tisíc Biblí a dalších publikací. Samozřejmě, že tento počet nenasytí potřebu a že bude třeba dalších. Otvírání nových nebo obnovených farností vynucuje potřebu nových diecézí (eparchií), které jsou také otvírány. V minulosti bylo
mnoho věřících vězněno pro překročení zákonů. Objevily se žádosti a návrhy, aby tito
věřící byli amnestováni. Tyto zákony však dosud platí, a tak jsou zkoumány a vytvářeny návrhy zákonů nových. Tyto návrhy nových zákonů budou předloženy církvím k posouzeni. Sledovaná linie vztahů mezi státem a církvemi je založena na racionálním
poznání potřeby, aby vztah státu a církví odpovídal vysoké úrovni socialistické společnosti. Světonázorové rozdíly nemohou být překážkou vysokých etických ideálů
naší společnosti.

MAĎARSKO - DOBRÉ VYHLÍDKY PRO CÍRKEV (*)
Pod titulem Nové možnosti působení církve v Maďarsku přinesl »L'Osservatore Romano« z 2. září 1988 článek o listu maďarského předsedy vlády Károly Grosze primasu
katolické církve v zemi, kardinálu Lászlo Páskaimu.
(*) Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace o církvi č. 2/1989, str. 11-12.
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Podle Groszových slov vychází maďarská vláda z toho, že »při uskutečňování společenských cílů může účinné pomáhat pouze církev schopná a fungující«. Předsedův
list je odpovědí na seznam církevních přání, která v posledních měsících poslali vládě
při řadě příležitostí primas Páskai, biskup Endre Gyulay ze Szeged-Csanadu a biskup
József Szendi z Veszpremu.
Podle vývodů ministerského předsedy budou existovat značná ulehčení při vyučování náboženství. Modifikace ustanovení pro školní výuku náboženství je už v chodu
»s ohledem na církevní přání«, konstatuje Grosz. Při náboženském vyučování dětí a
mladistvých na farách se odstraňuje restriktivní opatření. V budoucnosti už úřady nestanoví počet vékových skupin, náboženské vyučování dětí a mladistvých nepotřebuje
úřední schvalování a nevyžaduje se ani sdělení o účastnících. Ustanovení, podle něhož
se vyučování ve víře smí konat výlučně o nedělích, je zrušeno. Pokud jde o exercicie
mládeže, vyprošují si úřady »napříště pouze k informačním účelům roční program
exercicií«. Rozšíření církevní práce s mládeží nechť »se uskutečňuje cestou vyjednávání a vychází z konkrétních a reálných přání«, zdůrazňuje předseda vlády.
Podstatně uvolněna mají být též ustanovení o řádových společenstvích a o gymnasiích jimi vedených. V budoucnu mají smět řády přijímat i osoby, jejichž činnost nesouvis! s vyučováním. Úřední povolení pro činnost učitelů na církevních školách se
nebude muset obnovovat každoročně, nýbrž bude platné do odvolání. Povolení
dalších paralelek nn řádových gymnasiích je dovoleno, numerus clausus pro žáky
zrušen. Kromě toho chce vláda dovolit zřízení učiliště, kde členové bývalého (tzn. rozpuštěného) cisterciáckého řádu mohou být nápomocni při formaci kněží. Konečně
úřady chtěj! svolit i k přestěhování Vysoké školy teologické piaristů v Budapešti do nové budovy (stará už neodpovídá požadavkům).
Plánují se též ulehčení pro církevní stavební činnost při »dovozu zahraničních darů« a při nutném státním souhlasu pro zapůjčení míst. »Podle našich představ bude
nový náboženský zákon omezoval okruh těch církevních míst, která potřebují předběžný státní souhlas,« píše ministerský předseda. Zajišťuje také v budoucnu možnost
konán! Božílělových procesí a velikonočních oslav mimo bohoslužebné prostory
»podle místních danost! a dopravní bezpečnosti«. Stát napříště už nebude povolovat
termíny církevních slavností, »přičemž nadále trvá povinnost je hlásit«. »K rozmnožování oběžníků, příp. oficiálních sdělení biskupů už není nutné státní povolení. To bude v budoucnu jak právem, tak odpovědností příslušného církevního vedoucího,«
prav! se dále v lislě předsedy vlády. V nejbližší době »není na pořadu dne« opětné povolen! oněch řádů, které byly roku 1950 rozpuštěny. Nemůže jít o obnovení situace
existujíc! před 40 lety, nýbrž jen o úpravy na bázi dnešních společenských a církevních
předpokladů. Nechť se to bere v úvahu při dosud uskutečněném povolení nového
ženského řádu. Za zajištěnou označuje Grosz duchovenskou činnost a udělování svátostí v nemocnicích a sociálních ústavech. Přístup duchovních správců do ústavů pro
výchovu mládeže a do věznic není v současnosti možný, ale hledá se řešení při zapojení příslušných orgánů. Zkoumá se také rozšíření možnosti církví v oblasti publicistiky. Daňové úlevy požadované církví nejsou možné, ale bude zvýšena státní podpora
církevní publicistiky. Ohledně zavedení alternativní služby pro ty, kdo odmítají vojenskou službu z důvodů svědomí, jak šiji přeje církevní strana, podává ministerský předseda uspokojující řešení s vyhlídkou na rok 1989. Vojáci sami »směji ve smyslu nového
služebního nařízení Maďarské lidové armády účastnit se během vycházky náboženských úkonů v civilním oděvu«.
List ministerského předsedy obsahuje nakonec také přiznání k ochraně rodiny »jako základní jednotky společnosti« jakož i výslovné odmítání jakékoli diskriminace pro
příslušnost k náboženství. »To platí také pro pedagogy,« dodal ministerský předseda
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výslovně. Eventuálně se vyskytující porušení práva bude jako vždy důsledně vyšetřováno a budou činěna nutná opatření.
Podle II B 39/88
*

*

*

Maďarský benediktinský opat z Panonhalmy zaujal v názoru na postavení katolické církve v Maďarsku stanovisko zcela odlišné od optimistických oficiálních názorů.
V článku, který uveřejnil časopis Reunion aclualiia, se dotýká dvou základních skutečností:
1) Maďarská církev se provinila nedbalostí, neuskutečnila vnitřní církevní obnovu, vytýčenou II. Vatikánským koncilem. Vnější nátlak by to podle opálová mínění nebyl mohl překazit.
2) Druhé kritické zjištění úzce souvisí s prvním. Maďarská církev neměla celkový
rozhodný pastorální program, který by byl dal vnitřnímu církevnímu životu cíl a směr.
Chvalozpěvy a optimismus tisku nelze brát na lehkou váhu. Opat říká: »Ne vždy jsme
žili v rámci svých možností. V minulých desetiletích maďarská církev začala vzkvétat,
ale nevěnovala věci dostatečnou pozornost, neviděla svoji sílu, svoji podstatu, své
možnosti. Přísloví říká: Pod nátlakem roste palma. Mně se zdá, že to u nás neplatí.« O
politice tzv. »malých kroků« říká opat, že vnitřní obnova maďarské církve vyžadovala,
aby se rozhodněji a většími kroky sama obnovila.

Zprávy a recense
JAROSLAV ŠKARVADA ( Ř í m )

SVATOŘEČENÍ A N E Ž K Y PŘEMYSLOVNY

Jak už asi víte, 12. listopadu t o h o t o roku dojde k svatořečení blahoslavené
Anežky Přemyslovny. Svatý otec svou apoštolskou autoritou prohlásí, ž e tato
dcera krále Přemysla Otakara I., která dala přednost ideálu B o ž í h o Prosťáčka z
Assisi před nádherou královského a císařského dvora, vydala ve svém životě tak
jasné svědectví věrnosti Pánu Ježíši Kristu, ž e nelze pochybovat o tom, že se
podílí na jeho slávě a že proto její život může být vzorem všem ostatním.
Snad si nedovedeme ani dostatečně uvědomit, co to znamená. Splní se kon e č n ě touha dlouhé řady generací, které po tomto církevním uznání toužily a
Anežku odedávna vzývaly jako patronku našeho národa. K těm generacím patřila krom jiných i Eliška Přemyslovna a její syn Karel IV., v naší době pak kardinál
Josef Beran, který si krátil dlouhá léta své internace sepisováním jejího životopisu.
Zaradují se však i členové řádů, které odvozují svůj původ od svatého Františka (klarisky, minoritě, františkáni, kapucíni a celá rodina tzv. »třetích řádů«)
a především řeholní rodina, která vznikla na české půdě, řád křížovníků s červ e n o u hvězdou, který Anežka Přemyslovna sama založila.
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Její svatořečení bude ovšem zvlášť uvítáno v Praze, jejím rodišti, a vůbec v
celém našem národě, který na svou první královskou dynastii rád vzpomíná.
Anežka tak zaujme čestné místo mezi ostatními světci naší krve, z nichž dva, totiž svatou Ludmilu a svatého Václava, s ní spájí i svazky rodové.
Anežka byla Čechům vždy milá, vždyť zažila největší rozkvět jejich říše, která sahala od Adrie až k Baltu, i její hluboké ponížení po smrti svého synovce
Přemysla Otakara II., za vlády Braniborů. Žila ještě před rozbrojem válek husitských a zůstala tak v povědomí národa ještě nerozděleného dobrou matkou,
která se stará o všechny, od nemocných, pro něž založila špitál, až po chudé a
cizími okupanty utýrané, jimž byla oporou v posledních létech svého života. J.
V. Myslbelc věděl dobře, proč umístil tuto Přemyslovnu do sousoší svatého Václava na stejnojmenném pražském náměstí. Tam, kde i v posledních letech a
měsících více než jinde pulsuje srdce našeho národa, je přítomná i ona, nejen
svou postavou vytesanou z kamene, nýbrž i svým srdcem a svou přímluvou.
»Všichni svatí za nás proste, zahynouti nám nedejte ...«
Svatořečení blahoslavené Anežky naráželo v dějinách na mimořádné překážky. Ne ze strany jejího života, ten je tak průzračně čistý, že nikdo nikdy nepochyboval o její blízkosti Bohu. I dnes kněží latinského ritu po celém světě
čtou v breviáři v den svátku svaté Kláry list, který tato světice zaslala své přemilé duchovní sestře do Prahy. Ale nejdřív papežský rozkol, potom husitské války
a jejich následky pro pražské arcibiskupství, pak zrušení jejího řádu Josefem II.,
nakonec i ztráta jejího hrobu brzdily to, po čem tolik generací toužilo. Tak snad
vzniklo i proroctví, že dobré časy nadejdou zemi české, až se najde Anežčin
hrob, až dojde k její oslavě. Snahy o její svatořečení zintenzivněly zvláště v posledních desetiletích, když vedli pražskou arcidiecézi arcibiskupové Beran a Tomášek, a jejich snahy korunoval konečně slovanský papež Jan Pavel II.
Datum svatořečení bylo oznámeno teprve nyní, a není naší vinou, že jsme je
nemohli sdělit už dříve. Jsme si vědomi, že někteří z Vás si už naplánovali svou
dovolenou a že jim nebude snadné na slavnost přijet. Přesto Vás však chci poprosit, abyste se, pokud je Vám to jen trochu možné, svatořečení zúčastnili. Jde
o světovou událost, která se v dějinách našeho národa nekonala už po víc než
dvě staletí. Oči celé církve a do určité míry celého světa budou upřeny na nás.
Nevíme, kolika lidem z vlasti se podaří přijet. Proto se musíme tím víc snažit
udělat svému národu čest my žijící v cizině a ukázat, že si své světice vážíme a že
jsme Svatému otci za její oslavu vděční.
Podzimní dny v Římě bývají většinou velmi krásné, a proto přitahují zástupy
cizinců. Nebude jistě snadné zajistit dostatečný počet míst, zvlášť chceme-li být
pokud možno pohromadě, už i kvůli dopravě. Proto Vás prosím, abyste co
nejdříve, pokud možno hned v týdnu po přečtení tohoto pozvání sdělili buď duchovnímu správci Vaší oblasti anebo přímo nám do Říma, od kdy do kdy byste
tu mohli být a kolik míst (lůžek) si zamlouváte. K normálnímu programu patří
samozřejmě obřad svatořečení, audience u Svatého otce a pak po další tři dny
děkovné bohoslužby v římských basilikách. Kdo by měl zájem, mohl by se paic
zúčastnit i zájezdu do Umbrie na památná místa františkánská.
Nakonec ještě něco. Taková kanonizace ve svatopetrské basilice také něco
stojí. Doufáme, že přijede Otec kardinál Tomášek jako arcibiskup diecéze, z níž
blahoslavená Anežka pocházela, ale nevíme, kolik z těch výdajů bude moci
uhradit. Doufáme, že nám pomůže i řeholní rodina budoucí světice, ta však je
bohatá jen na chudobu: na řeholní chudobu, za niž i naše Anežka bojovala. My
už jsme, jak mnozí vědí, vyhlásili na tento účel sbírku, jejíž výsledky jsme po-
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stupně zveřejňovali v Novém životě. Děkujeme těm, kdo už přispěli, prosíme
však i ostatní, aby otevřeli své srdce i svou peněženku. Vloni tu měli beatifikaci
Litevci a všichni obdivovali jak jejich počet, tak jejich dokonalou organizaci. Je
jistě přáním nás všech, aby i na nás zbyla dobrá vzpomínka. Dary lze poukázat
normálním šekem (proplatitelným ve Vaší měně ve Vaší zemi) na adresu: Möns.
Jaroslav Škarvada, 1-00112 Cittä del Vaticano. Za dary bude poděkováno (někdy
snad pro moti nepřítomnost v Římě s určitým zpožděním) a nakonec zveřejníme
celkové vyúčtování.
Modleme se, aby blahoslavená Anežka vyprosila celému našemu národu
Boží p o m o c a požehnání, aby spolu s ostatními našimi svatými patrony utěšila
smutné a zahnala vše zlé, aby se nad její a naší vlastí opět rozklenula duha pokoje a lásky. Na shledanou při svatořečení!

JAROSLAV ŠKARVADA

Vzpomínka

(Řím)

JOSEF KARDINÁL BERAN
ke 100. výročí narození
a 20. výročí

úmrtí

V loňském roce, který měl ne jednu, ale d o k o n c e dvě osmičky, se často mluvilo a psalo o naší historii, o tom, co jsme mohli a měli udělat v letech 38, 48 či
68. A samozřejmě i o našem národním charakteru a o pevnosti naší páteře.
Nechci vstupovat do těchto diskusí, chci však připomenout jednu postavu, která
je také poznamenána osmičkami a která si za všech okolností zachovala páteř
přímou: kardinála Josefa Berana.
Ano, narodil se, když se psaly dokonce tři osmičky: 29. prosince 1888. Nedávno tomu tedy bylo právě sto let. Narodil se v Plzni za starého Rakouska, v
době, která už i nám, kteří nejsme nejmladší, se zdá jiným světem. A studoval v
době a poměrech, které se nám zdají dávnou minulostí. Já ho ve vlasti poznal jen o m zdálky, když jsem si jako student na gymnasiu chtěl prohlédnout toho, kdo
měl být mým rektorem v semináři, kam jsem chtěl vstoupit. Po maturitě jsem se
však do semináře nedostal, a kdybych tam byl vstoupil, rektora Berana bych tam
nebyl našel. Octl se totiž zatím v nacistickém koncentráku Dachau. Snad ještě
žijí i v naší vlasti poslední mohykáni, kteří ho v tom koncentráku zažili. Já měl
možnost setkat se v Římě v roce 1966 s velkou skupinou jeho bývalých spoluvězňů, kteří přijeli na společnou papežskou audienci. Viděl jsem, že si Berana
velmi vážili. Nejen proto, že byl kardinálem a že se stal proslulým pro svůj osud
v poválečných letech, nýbrž i proto, co jim tam v Dachau dal. Ano, on jim zřejmě
něco dal. Svým životem, svým příkladem, snad i svým slovem. Zdá se totiž, že
těm kněžím spoluvězňům dával večer před spaním ze svého kavalce jakési body
pro rozjímání, duchovní slovíčko na dobrou noc. Möns. Manziana, bývalý biskup z Cremy a předseda komise, která provedla s úspěchem a bez velkých otřesů pokoncilní liturgickou reformu v Itálii, tvrdí, že mu zachránil život. A když
se dozvěděl, že přijel do Říma na kardinálské jmenování, poslal mu dort prý za
ten chleba, který si v ě z e ň Beran utrhával od.vlastních úst, aby jím zachraňoval
toho mladšího spolubratra, který umíral na tuberkulosu.

231

V době studií v N e p o m u c e n u se mi jako hlavnímu sakristánovi naší koleje
poštěstilo předávat na Hromnice roku 1947 Piu XII. o z d o b e n o u svíčku. Pamatuji se, že jsem mu při tom děkoval, že dal naší pražské arcidiecézi za pastýře
právě Berana. Byl to přece člověk, který za naši vlast trpěl, který si dokonce i tykal s mnoha představiteli státní moci jako jejich bývalý spoluvězeň, dalo se
tedy očekávat, že jeho pastýřská činnost bude klidná a požehnaná. Bohužel nebyla. Měl ještě možnost vést svatovojtěšké putování a požehnat své vlasti
lebkou svého předchůdce, pak však přišlo B o ž í tělo roku 1949 a dlouhá léta
odmlčení. Byl jako pohřben, a my ani nevěděli, zda ještě žije.
Potom se objevil znovu. Jako Mojžíš vracející se z hory Horeb, očišřený a
prozářený dlouhým stykem s Bohem. Byl to už stařeček; těch šestnáct let prožitých v odloučení na něm zanechalo stopy. Ale byl to muž Boží. Co překvapovalo, byla jeho radostnost, vnitřní jas, d u c h o v n í vyrovnanost. Ani stopa po nějaké
zatrpklosti. On si zřejmě nemyslel, že by byl ztratil tolik let svého života, on cítil,
ba zakoušel, že je vlastně získal. Asi jako svatý Pavel, který z dlouholetého vězení vybízel své věrné: »Radujte se v Pánu, opět vám pravím, radujte se, Pán je
přece blízko« {Fll 4, 4-5)! On cítil svého Pána opravdu blízko, on ho nacházel v
modlitbě a eucharistii.
Na svůj věk a síly, které mu zbývaly, začal zde v exilu vyvíjet neuvěřitelnou
činnost. Navštívil skoro všechny země Evropy včetně daleké Skandinávie a vypravil se, jak známo, i za našimi krajany do Spojených států a Kanady. Činnost
vskutku úžasná. Přitom se však zdálo, že většinu dne tráví před svatostánkem.
Mně jako tehdejšímu sekretáři se nikdy nepodařilo přijít ráno do kaple před
ním. Přicházíval tam někdy po páté a vycházel pak po mši svaté kolem osmé hodiny. Tedy hned ráno nějaké tři hodiny před B o ž í tváří. Pak se vracel do kaple
před obědem, na dlouhou dobu odpoledne a nakonec večer: to byla snad návštěva nejkratší, protože chodíval brzy spát. V posledních měsících, když už na něm
hlodala rakovina, se do kaple prakticky přestěhoval. Byl tam od rána do večera,
pamatuji se na jeho rozpačité pohledy, když zjistil, že ho tam přemohl spánek.
Když jsem o něm po jeho smrti napsal do »L'Osservatore Romano«, že sedával u
nohou svého Pána jako věrný pes, škrtli mi to. Ale kde jsem měl najít lepší přirovnání pro jeho věrnost?
Začal jsem tím, že se dnes často mluví a píše o našem národním charakteru,
o naší páteři. Josef Beran byl postavou malý, ale páteř měl pevnou. Dovedl klekat před svým Tvůrcem, to byl vlastně jeho základní postoj. Ale právě proto dovedl stát s hlavou vzpřímenou před všemi ostatními. Byl mučedník? Byl hrdina?
Já myslím, že on se spokojil s tím, že byl věrný. Věrný svému svědomí, věrný svému Bohu, věrný svému národu.
Letos to bude už 20 let, co zemřel. Mladší generace snad už ani nezná jeho
jméno. Jeho život však přinesl plody, z kterých naše církev žije podnes. Jedno z
nejtěžších rozhodnutí jeho života se týkalo odchodu do exilu. Vatikánští diplomaté mu tehdy sdělili, že odchodem do Říma u m o ž n í pražské arcidiecézi dostat
apoštolského administrátora v osobě tehdejšího Otce biskupa Tomáška. A ž e
Svatý otec ponechává rozhodnutí jemu. Pro Berana to byla volba těžká, nesmírně těžká. Měl tu českou zem tolik rád! Ale z lásky k svému stádci přijal i tuto
oběť, trpký osud vyděděnce. Jistě neubírá nic na velikosti jeho nástupce, Otce
kardinála Tomáška, řekneme-li, že stojí v síle i této oběti. Tím se jen ukazuje
skloubenost naší hierarchie ve společenství svatých. Jeden zasévá, druhý zavlažuje, třetí sklízí; tak to jde už od dob svatého Vojtěcha. A ž se budeme radovat
ze svatořečení blahoslavené Anežky, můžeme si vzpomenout, že se za to modlil i

232

arcibiskup Beran, když za dlouhých let své internace spisoval její životopis. A
připravujeme-li se na jubileum svatovojtěšské, m ů ž e m e i přitom pomyslet na
jeho nástupce v biskupství i ve vyhnanství, který ve svém biskupském kříži nosil
stále na srdci Vojtěchovy ostatky. Věříme ve společenství svatých, a to působí i
mezi námi. V z p o m e ň m e na to 17. května, v den 20. výročí smrti velkého českého
arcibiskupa, který si vždy zachoval pevnou páteř.

STŘÍDÁNI MLUVCÍCH
Dokument
Charty 77 č. 1/89

D n e 2. ledna 1989 nastoupili na místa dosavadních mluvčích, Stanislava Devátého, Miloše Hájka a Bohumíra Janáta, mluvčí noví: Tomáš Hradílek, Dana
N ě m c o v á a Saša Vondra.
2. ledna 1989
Stanislav Devátý

Miloš Hájek

Bohumír Janát

ing. Tomáš Hradílek
mluvčí Charty 77

Dana N ě m c o v á
mluvčí" Charty 77

Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zahradní 892
7 5 1 3 1 Lipník nad Bečvou

Ječná 7
120 00 Praha 2

Trojanova 1
120 00 Praha 2

Příloha:

Životopisy

nových

mluvčích

TOMÁS HRADÍLEK se narodil 28. dubna 1945 v Lipníku nad Bečvou (okres
Přerov) v rodině berního úředníka. Základní a střední školu vychodil ve svém
rodišti. V roce 1967 ukončil studium zootechniky na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské. Zájem o věci veřejné ho přivedl v roce 1966 do řad členů
KSČ. Po u k o n č e n í vojenské služby nastoupil jako faremní Zootechnik do Semenářského státního statku, kde byl brzy zvolen do funkce předsedy ZO KSČ. Po
nástupu G. Husáka do čela strany byl této funkce zbaven a v září roku 1969
požádal o zrušení členství v KSČ, což bylo provedeno formou vyloučení. Zároveň odešel ze statku a počátkem roku 1970 nastoupil jako Zootechnik do JZD
Týn nad Bečvou. Když v roce 1973 došlo ke sloučení několika družstev, byl pověřen řízením celé živočišné výroby, ale už po dvou letech byl pro údajné protisovětské a antisocialistické názory přeřazen na funkci referenta pro zásobování
a prodej. V lednu 1977 podepsal Chartu 77 a v polovině t é h o ž roku byl donucen
z družstva odejít. Nastoupil tehdy do Severomoravských dřevařských závodů n.
p. Šumperk, kde jako dělník na pile pracuje dodnes.
V roce 1987 byl obviněn z přečinu a o d s o u z e n k peněžité pokutě, protože na
prvomájové manifestaci v Olomouci vztyčil spolu se svým přítelem transparent
s heslem »Charta 77 vybízí k občanské kuráži«.
Tomáš Hradílek je zakládajícím aktivistou SPUSA, původním signatářem
manifestu H n u t í za občanskou svobodu a členem jeho prozatímního koordinačního výboru. Politicky inklinuje k sociálně demokratickému proudu. Je ženatý, má dvě dospělé dcery a třináctiletého syna.
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DANA NÉMCOVÁ se narodila 14. ledna 1934 v Mostě. V roce 1955 byla pokřtěna v katolické církvi. V letech 1953-58 studovala na filozofické fakultě Karlovy
univerzity obor psychologie a filozofie. Navštěvovala soukromé semináře profesora Jana Patočky. V roce 1958 promovala jako dětská a klinická psycholožka.
V šedesátých letech se účastnila ekumenického dialogu, který probíhal na půdě
Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. V letech 1967 a 1968
navštívila mezinárodní konference pro dialog mezi marxisty a křesťany v Nizozemí a Západním Berlíně. V roce 1968 se podílela na laických snahách o obnovu
církevního života a sociální prestiže početných rodin u nás. Sedmdesátá léta ji
přiblížila prostředí českého hudebního undergroundu. V roce 1976 se angažovala za o s v o b o z e n í trestně stíhaných hudebníků skupiny Plastic People a D G
307 a dalších. Pro tuto svou aktivitu ztratila téhož roku uplatnění jako psycholožka u hluchoněmých a v psychologické poradně pro vysokoškolské studenty.
Patří mezi první signatáře Charty 77. Nadále pracovala jako uklízečka a domovnice až do doby, kdy jí vznikl nárok na invalidní důchod. Členkou V O N S je od
jeho vzniku v roce 1978. V roce 1979 byla v procesu proti členům tohoto výboru
po půl roce vazby odsouzena k trestu dvou let v ě z e n í s podmíněným odkladem
na pět let.
Dana Němcová je matkou sedmi dětí, dnes již dospělých. Její veřejná společenská činnost je motivována křesťanským životním postojem.
SASA VONDRA se narodil 17. srpna 1961 v Praze. Po maturitě na gymnáziu
studoval geografii na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, kterou v roce
1984 absolvoval diplomovou prací s geomorfologickým zaměřením. Poté působil na fakultě ještě jeden rok jako stážista, složil rigorózní zkoušky a dosáhl hodnosti doktora přírodních věd. Po dva roky též navštěvoval soukromé filozofické
semináře Ladislava Hejdánka. Od roku 1985 pracoval jako správce depozitáře v
orientálních sbírkách Náprstkova muzea a pak krátce jako topič. Nyní je zaměstnán jako programátor.
U ž od začátku osmdesátých let působí v nezávislé kultuře, blízké prostředí
českého undergroundu. Byl manažérem rockové skupiny Národní třída a od roku 1986 je jedním z redaktorů literární samizdatové Revolver revue. Publikoval
také mnoho článků, reportáží a rozhovorů v měsíčníku Náprstkova muzea, Revolver revue, Volcně, Lidových novinách a Informacích o Chartě 77.
Saša Vondra je členem Polsko-ěeskoslovenské solidarity a snaží se aktivně
navazovat spolupráci s nezávislými skupinami nejen v Polsku, ale i v ostatních
zemích střední a východní Evropy. Chartu 77 podepsal na jaře roku 1987. Je
ženatý a žije v Praze.

DISKUSE O HUSOVI (*)
Iniciativa
polského
episkopátu
Při setkání s Janem Pavlem II. v Římě roku 1985 vyslovil profesor Stefan
Swiežawski názor, k němuž dospěl při studiu procesu v Kostnici a některých
spisů Jana Husa a husitského hnutí: »Nejsem teolog, ale je mým hlubokým pře(*) Vděčně převzato ze samizdatového časopisu Teologické texiy č. 16, str. 30, které převzaly referát Iwony Ložné z Věstníku polské biskupské konference č. 27/88.
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svědčením, že Jan Hus nebyl heretik a k jeho osobě je třeba se zachovat podobně jako už dávno vůči Janě z Arku.« Římský biskup odpověděl: »Právě to je úkol
vědců různých oborů předkládat papeži takové náměty.« Přítomný sekretář P,
Dziwisz poradil prof. Swiežawskému, aby podal žádost o »revizi Husova případu« komisi episkopátu pro ekumenismus (v Polsku). Tak se papež stal inspirátorem sondážní diskuse o rehabilitaci Jana Husa 17. května 1988 ve Varšavě. Na
žádost biskupa Nossola, předsedy komise episkopátu pro ekumenismus, ujal se
vedení diskuse profesor Skowronek, vedoucí katedry ekumenické teologie na
Akademii katolické teologie ve Varšavě. Zúčastnili se filozofové a historici z
Varšavské univerzity a z Polské akademie věd, představitelé komise episkopátu
pro ekumenismus v čele s biskupem Miziolkem, teologové církve metodistické,
evangelické augsburské (luteránské) a evangelické reformované (kalvínské),
teologové z lublinské Katolické univerzity, Akademie katolické teologie a rnimovaršavských teologických středisek i představitelé křesťanského tisku.
Dvě přednášky posloužily jako východisko k diskusi. Profesor Šwiežawski v
přednášce Problémy rehabilitace faria Husa popsal genezi svého »setkání s Husem« při práci na historických knížkách věnovaných pozdnímu středověku. Své
úvahy uveřejnil v »Tygodniku powszechném« z 9. února 1986 v článku Jan Hus
- heretyk czy prekursor Vaíicaitum secundum
(1). Tam vyslovil mimo jiné tezi: »Pokud jsem měl možnost seznámit se s Husovým případem a pokud jsem
obeznámen s katolickou naukou víry, jsem hluboce přesvědčen, že velký český
reformátor nehlásal herezi.« Profesor Šwiežawski seznámil účastníky diskuse s
kladnými i zápornými odezvami v podobě článků a dopisů. Také přednesl soubor otázek vyžadujících důkladné zkoumání, který připravil společně s profesorem Korolcem na přání biskupa Nossola. Profesor Kloczowski v přednášce
Fakta a legendy o Husově případu uvedl na pozadí tehdejší napjaté historické
situace jak českého národa, tak katolické církve fakta z Husova života a načrtl
jeho lidskou podobu. Osvětlil i jeho místo jako symbolu v životě českého národa.
Po přednáškách byla diskuse. Její účastníci si byli vědomi toho, že Husovým
případem je třeba se zabývat v kontextu historickém a teologickém. Ozývaly se
však obavy, aby se jednání nezaměřilo příliš jednostranně tím nebo oním směrem. Taková specializace by mohla být až další krok. Studium historického pozadí a reformátorovy teologie si vyžádá léta odborné práce. V dané etapě bylo
uznáno za podstatné zastavit se u sebereflexe katolické církve nad skutečností,
že byl za své názory upálen kněz z rozhodnutí koncilu. Nepůjde o Husovu rehabilitaci, protože fakta se nedají vzít zpátky a pojem rehabilitace je dnes znehodnocen, ale o úkon pokání za to, co se stalo, ba o nějaký projev úcty Husovi. Byl
vznesen požadavek, aby byl uznán nejen za velkého teologa, horlivého kněze a
nekompromisního křesťana, ale dokonce za předchůdce II. Vatikánského koncilu. Bude i třeba, aby se vyslovil Apoštolský stolec.
Diskuse měla ráz ekumenický i požadavkem citlivosti ve věcech, které by se
mohly dotknout bratří nekatolíků. Mělo by se dostat uznání těm názorům Husa
teologa, které nebyly chybné, i když byly kdysi za takové považovány. Pokání se
nemá stát přivlastněním Husa katolické církvi; nový pohled ať je pokusem vidět
ho dnes tak jako např. Luthera nebo Kalvína.
Bylo navrženo Husův případ studovat společně s Čechy a pokračovat v setkání v Římě.
(1) Česky vyšlo v Teologických textech č. 11 a také v našem časopise Studie č. 107 (V/1986),
str. 346-353.
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J i N D f t i c H HOLECEK

(Řím)
KE SMRTI LADISLAVA

POHROBKA

E M A N U E L V L Č E K , Český král Ladislav Pohrobek a jeho smrt. Katalog výstavy. N á r o d n í m u z e u m
Praha, Panteon, prosinec 1987 - d u b e n 1988, Praha 1987, 13 stran, 4 tabulky f o t o d o k u m e n t a c e

»Ode mne Zdeňka ze Šternberka, najvyššieho purkrabí pražského a najvyššého hajtmana, prelátuov, kniežat, pánuov i obcí křesťanských v poslušenství
otce svatého stojících slavné koruny České... tobě, Viktoríne z Cvajlinku,« adresoval 24. srpna 1468 z Olomouce vrchní velitel Zelenohorské jednoty utrhačný
list Viktorínovi, knížeti minsterberskému, synu českého krále Jiřího z Poděbrad.
A hned doširoka rozevřel stavidla hněvu ráně, mířící k srdci: »Jakož píšeš, dávaje mi najhorší zrádce, bezectný lháři a zrádce mé cti, vy jste najhoršé kacěři a
zrádce mé cti, neb se Jidášovi rovnáte a Jidáš krále nebeského zradil pro penieze, a otec tvój pána našeho i svého dědičného krále Ladislava slavné paměti
otráviti kázal proto, aby lstivě do královstvie všel, ot kteréhož ste čest i zbožie
měli. Není div, že ste tak veliký a nešlechetný skutek učinili, pro kterýžto skutek
váš zlý a nešlechetný mnoho křesťanských zemí a křesťanstva se kazilo a podnes
kazí. I nýnie div vám zlé činiti, ktož jest z pankhartského pokolenie, že zle a nešlechetně činie ... Pak píšeš, že bych lživý jazyk měl a že bych to odmlúval od otce tvého, by jej on otráviti kázal; sám v hrdlo lžeš. A teď duovod lži tvé: když
otec tvój to zpuosobil, aby král Ladislav slavné paměti otráven byl, té chvíle byl
sem já na krále franckého Jeho milosti dvoře a nebyl sem v zemi« (sr. B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka, Výbor z české literatury doby husitské II, NČSAV
Praha 1964, str. 203-205).
Smrt mladého člověka je vždy drastická. Když 23. listopadu 1457 asi o třetí
hodině po poledni vydechl v Praze naposledy český král Ladislav, nazývaný
Pohrobek, neboť se narodil až po smrti svého otce Albrechta Rakouského, bylo
mu teprve 17 let, 9 měsíců a jeden jediný den. Jeho nečekaný skon otevřel cestu
královské volbě kališnického zemského správce Jiřího z Poděbrad, ale i lavinovitě se šířící vlnč podezření a smyšlenek. Zlatovlasý mladík s sebou bral do hrobu i naděje na rychlou katolickou restauraci v zemi, jež se tím více upínaly k
prvním náznakům jeho budoucí nekompromisnosti ve věcech víry, čím méně
byly schopny realistického odhadu skutečného poměru sil a stran a mistrovské
diplomacie možného, jež patřila k hlavním Poděbradovým přednostem. Zdeněk
Konopišťský ze Šternberka zdaleka nebyl jediný, kdo sáhl až k otevřenému obvinění krále »dvojího lidu« z podlé vraždy. Nepomohla ani exhumace a ohledání
Pohrobkových ostatků, k níž přikročil roku 1472 král Vladislav Jagellonský. Na
posud nerozpadlém těle nebyly nalezeny žádné vnější známky m o ž n é otravy;
hlas nařčení zněl přesto dále staletími.
Celá řada našich historiků se pokusila očistit pověst husitského krále důkladným rozborem zpráv o průběhu Ladislavovy krátké nemoci (dobové prameny odhadují její průběh různě v rozmezí 20-72 hodin) a okolnostech jeho úmrtí.
Jmenujme za všechny alespoň Rudolfa Urbánka ( K o n e c Ladislava
Pohrobka,
Praha 1924), z oblasti literatury faktu pak Miroslava Ivanova ( Č e s k ý pitaval
aneb královraždy,
Orbis, Praha 1976, kapitola Pomluva, str. 143-186) a Ludvíka Součka ( O t a z n í k y nad hroby, Československý spisovatel, Praha 1982, kapitola Podivná smrt krále Holce, str. 115-146). Hypotetické výklady a zdůvodnění
příčin královy smrti se pohybovaly ve velkém diagnostickém rozpětí.
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V. D. Lambl (1856) soudil na morovou nákazu, A. Dieudonné (1906) uvažoval o otravě snad arzénem, L. Lewin (1920) stanovil vedle probíhající syfilidy za
příčinu smrti otravu, St. Petlach (1923) kritizoval předcházejícího badatele a
soudil na sepsi. Urbánkovi (1924) se zdála pravděpodobnou morová nákaza,
stejný názor zastával i G. Gellner ( 1 9 3 4 , 1 9 3 5 ) . J. Petřivalský (1966) uvedl jako
příčinu smrti krále stav po inkarcerované kýle. J. Kubelka a J. Tesař (1966)
uvažovali o botulismu, J. Kabelík (1967) diagnostikoval granuloma
venereum
nebo ulcus motte provázený trombopenií s přistupujícím krvácením do peritonea. K otázce se vrátil ještě jednou spolu s E. Wondrákem (1967), kdy usoudili
na kombinaci dvou chorob, tj. venerického granulomu nebo měkkého vředu s
hemorrhagickou diatézou a trombopanií (morbus maculosus
Werlholffii
s
vnějším a vnitřním krvácením). K téže diagnóze se přiklonil i J. Ramcš (1974) a
J. Tesař (1976) pak odmítl mor i otravu arzénem a uvažoval nad smrtí salmonelózou. Tuto hypotézu převzal i M. Ivanov (1976). Výčet lékařských úvah uzavřel
L. Souček ( 1 9 6 8 , 1 9 8 2 ) diagnózou prudké smrtící sepse čili zaplavení organismu
rychle se množícími bakteriemi z nepatrné oděrky, nejspíše v oblasti pohlavních
orgánů, k níž mohl král při svém poměrně nevázaném životě snadno přijít.
Mezníkem v dosavadním bádání se však stal teprve zevrubný antropologický
průzkum pozůstatků krále, provedený po novém komisionálníin otevření jelio
tumby v katedrále svatého Víta na Pražském hradě 19. listopadu 1984 (naposledy byly kosterní pozůstatky popsány profesorem dr. J. Matiegkou roku 1928)
MUDr. Emanuelem Vlčkem DrSc. Po prověření autenticity pozůstatků, zjistitelných demografických dat, sledování tělesných vlastností krále a jeho podoby a
zjištění genetických charakteristik v morfologii jeho kostry přikročil dr. Vlček k
posouzení zdravotního stavu Ladislava Pohrobka, jež přineslo vskutku překvapující nález. Kosterní pozůstatky byly prostoupeny doslova od hlavy až k patě
mnohočetnými patologickými ložisky velikosti špendlíkové hlavičky až drobné
mince, jež vystupovala z hloubky kostní tkáně a na povrchu kostí vytvářela různě veliké nepravidelné otvory. Maximum těchto změn bylo nalezeno v mozkovně v temenních partiích, dále na lopatkách, na pánvi, na kostech kolenního
kloubu a na kostře vlastních rukou a nohou.
Posouzení těchto nálezů, podepřené histologickým vyšetřením kostních defektů, rentgenologickým vyšetřením ložisek a změn v kostech a doplněné ještě
zrekonstruovaným chorobopisem podle údajů zaznamenaných v dobových pramenech, prokazuje, že král Ladislav Pohrobek zemřel 23. listopadu 1457 přirozenou smrtí na akutní hemoblastomatozu lymfatického typu, čili na zhoubnou
krevní chorobu typu leukemie, která již přešla do formy nádorové (str. 12).
Počátek této choroby se nepodařilo vystopovat v historických pramenech zřejmě pro jeho nenápadnost, ale musil spadat nejspíše do pobytu krále ve Vídni v
létě 1457. I další rozvoj choroby probíhal nenápadně, němě. Diskutované poslední dny života krále mezi 20. a 23. listopadem představovaly již jen dramatické
finále neodvratitelné zhoubné choroby, kdy došlo již ke zhroucení obranyschopnosti organismu. Vyšetření rovněž prokázalo, že král nebyl otráven tehdy
používaným arzénem. Naopak byla zjištěna v kostní tkáni rtuť, dokládající, že
král byl léčen rtuťovými preparáty, které se tehdy používaly při léčení kožních
změn. Choroba konstatovaná u krále je často změnami na kůži provázena. Nález rtuti též vysvětluje i stopy po proběhlém zánětu dásní.
Víme-li tedy, že v osudovou středu 23. listopadu umírající Ladislav děkoval
Jiříkovi z Poděbrad za jeho veliké služby a kladl mu na srdce i své poslední
přání, aby dále pečoval nejen o Čechy, ale i o jeho ostatní země, aby byly
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zachovány v pokoji a aby se v nich všem dála spravedlnost (sr. R. Urbánek, Věk
Poděbradský
III, Praha 1930, str. 211), nemáme důvod ani právo považovat gesto k slzám dojatého zemského správce, jímž vše rukoudáním přislíbil a marně
se snažil krále ukonejšit a dodat mu naděje k životu, za ďábelskou přetvářku vychytralého ctižádostivce. Svému slibu i cti, myslím, dostál v míře, jaká rozhodně
nebyla v 15. století obvyklá, a to nejen v Čechách. Nejsem si však zcela jist, zda jí
dostojíme i my, zaznívá-Ii mnohdy ještě dnes tu i onde, přirozeně na úrovních na
hony vzdálených střízlivému a kritickému historickému přístupu, furiantský tón
jen o dvě století mladšího misijního popěvku: »Hořiž, Jiří Poděbradský, zasloužils dvě mastné facky!«

IVA

KOTRLA

(Brno) (*)
NOVÝ TYP HISTORICKÉ PRÓZY
Z Katalogu
čtenářských
záznamů

I V A N F O U S T K A , Romance o dvou bezvýznamných, Jihočeské nakladatelství Č e s k é Budějovice
1986, vydání I., ilustrováno, náklad 20.000 výtisků, cena 21,50 Kčs

V době, kdy jsou v ČSSR zakázány historické prózy Karla Pecky či Viléma
Hejla, mají vydavatelství prostor pro publikaci knih od autorů neschopných,
neinformovaných o historii, ale věrných. Komu? Tupé vládě, jež o zákazech
knih historické prózy rozhoduje. Tak v dobách zákazů bez konce a po dlouhá
desetiletí profitují spisovatelé a jejich dílkům - typu Romance o dvou
bezvýznamných
- se dostává neuvěřitelně vysokých nákladů. Aby se co nejvíce
rozšířily a prokázaly, že v ČSSR historická próza má své stále nové literární odnože. Je u nás prostě doba romancí bezvýznamných autorů, kteří, stejně jako jejich patron Vasil Bilak, jsou zásadně nezatíženi historickými reáliemi Čech.
Ivan Foustka titulní novelu - Romance o dvou bezvýznamných
- psal pod
neodmyslitelným vlivem mayovek a jejich děj přesadil do konce 13. století.
(Vedle jeho hubitele Braniborů v Čechách bledne i Old Shaterhand co do počtu
skolených svou opakovačkou.) Foustka vede čtenáře neúprosně, stranu za stranou, k tomu, že jeho hrdina »Jíra Bouře« má z tehdejší kuše opakovačku. S neuvěřitelným dostřelem! Na str. 95 např. trefí Jíra ozbrojence na vzdálenost »třista
kroků« přesně »šipkou do týla«. Na str. 9 2 pouze dva »odraní« Češi, cituji: »dokázali tři ze šesti Braniborů sestřelit ze sedel svými samostříly a zbývající porubali meči. Dvakrát či třikrát zkřížil zbraň, ale pak už nevystihl nečekaný výpad a
srdceryvným výkřikem se rozloučil s tímto světem. A takových hrůzných výkřiků slyšel Ambrož v nejbližších dnech deset, patnáct, pak dvacet. Dvacet braniborských vojáků leželo na lesních cestách v okolí Darkovic bez života, a to už
bylo velmi citelné oslabení loupeživé hordy, která neměla původně víc než sto
mužů.«
Léta Páně 1279 prostě zastřelí předchůdci českých partyzánů samostřílem
desítky Braniborů. Nejschopnější střelec a bojovník na útěku od prohrané bitvy
»u Suchých Krut« nejprve jako zkušený ilegalista zachovává svou zdánlivou
(*) Vychází bez vědomí autorky.
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bezvýznamnost odraného chudáka, abychom až po jeho hrdinské smrti pochopili, že šlo o obávaného muže z Jihočeska - či ze Západu Čech? - »Jíru Bouře«.
Braniboři ho zabijí jen léčkou. A Foustka ji musí podrobně rozepsat, aby čtenář
té léčce uvěřil. Jinak jsou ti Braniboři v Čechách naprosto změklého rozumu:
ani kořistit nesvedou! Foustka nás totiž nejprve na str. 47 seznámí s faktem, že
»velmi dobrá kuše« měla cenu »jezdeckého koně«, a pak se na str. 91 ozbrojí
jeho dva »odraní« Češi kušemi tak, že je zdvihnou ze země. Úrodné na kuše,
české. Braniboři totiž vypálili zapadlou tvrz, sami nebyli schopni tyto jak koně
cenné kuše zvednout ze země a tak se jich tam na spáleništi sídla zemana kobylkáře několik povaluje. Ty kuše jsou nespalitelné a cituji přesně: »ve dvoře jich
leží několik«.
Tupost dnešních nakladatelských redaktorů je tak neslýchaná, že nejsou
schopni doporučit autorovi masově vydanou publikaci Člověk, zbraň a zbroj v
obraze doby, Praha 1983. Tam by se autor ke svému údivu dočetl (či na obrázku
si prohlédl), že až koncem 15. století byla kuše vybavena buď německým lieverem či anglickým heverem, aby střelec mohl např. ze sedla koně rychleji vystřelit. Seznámil by se s faktem, jak obtížně byl samostříl ovladatelný v době, kterou
popisuje, jak jezdec prostě musel sestoupit s koně a nohou kuši napínat. Teprve
v počátku 14. století se používalo při napínání kuše háků připevněných k pasu.
Teprve za několik desítek let po době Foustkem popisované střelec zahálel tětivu kuše za hák, pokrčil nohu a vsunul ji do oka na přední straně kuše. Tahem celého trupu a současným sešlápnutím kuši napjal. Ovšem s takovým úsilím by nemohl Foustkův Jíra Bouře sestřelovat Branibory rychle po sobě: tohoto lidového hrdinu tedy autor vyzbrojuje v rámci ideové potřeby reálného socialismu
čímsi ahistorickým. Pro potřebu marxismem propagované důležitosti lidí »bezvýznamných« pro chod dějin se můžeme ke konci 20. století setkávat s českou
verzí Jamese Bonda v raně středověké úpravě. Vrcholem tohoto děje o »bezvýznamných« je, že ten, který přežil z dvojice Čechů odraných, uprchlý mnich Ambrož, nebojovník až do morku kostí, píkou zabíjí z bezprostřední blízkosti Brambora. Barvitě popisováno v reáliích jihočeského města. V e výše uvedené populárně naučné publikaci by se Foustka seznámil s faktem, že pojmenování středověkých zbraní v češtině má svůj řád. Píka byla zbraní spojenou s vojenským
umem Švýcarů z konce 15. století, v češtině známe důležitý pojem »pikéři«, což
byli muži zacházející s píkou (dlouhou 6 metrů!) v období konce středověku atd.
Ovšem, tohle jsou pouhé ahistorické drobnosti v řádu Foustkovy historické
prózy. V druhé novele knihy, jež má podtitul Příběh z dávných časů se zápletkou skoro detektivní,
skolí čtenáře Foustka hned po třech stranách textu. Cituji: »roku 1635 patnáct let sužovala Evropu zlá válka, jež daleko později dostala
v historii název třicetiletá« (str. 118). Reálný socialismus už není schopen zajistit výuku ani v takovém rozsahu, aby autoři spisovatelé historických knih znali
dataci Třicetileté války. Kdy došlo k defenestraci v Praze, v kterém roce, to je zápletka skoro detektivní. Ovšem ideově je autorovi i redaktorům nakladatelství
vše jasné. Proč má kniha dvě novely? Spojuje je Foustkova nechuť (pro celé období 3 5 0 let zahrnovaných dějin) k cisterciákům. Co tenhle řád autorovi udělal,
nevím: v první novele zběhlý cisterciák Ambrož pochybuje nejen o správnosti
Desatera, ale nakonec sám nekřesťansky vraždí nečekaným atakem. V druhé
povídce člen téhož řádu Pankrác provádí za rekatolizace Cech »černou magii«
za úplatu, propadá obžerství, smilstvu, pijanství a voyerství atd.
Je to n ě c o úděsného spustit se do Foustkova děje: jeho styl zasviní čtenářskou duši tak rychle, že je to až k nevíře. Ale je to publikující autor, rozhodnutý
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ještě spoustou dalších knih zavalit českou socialistickou
kulturu, a proto v
krátkosti referuji. Na vymyšleném knížecím dvoře Friedricha z Ostenburgu, na
neexistujícím zámku Zalešicích neustále žasneme. Kníže Friedrich, ačkoliv v
Čechách usedlý teprve od roku 1628, ovládá po 7 letech perfektně češtinu. V jeho sídle se mísí jedovaté prsteny s politikou »Matyáše hraběte Gallase«. (Ten »v
říjnu 1635« jedná a mluví »s plukovníky« jako rezident CIA.) Jeho spolupracovník, »agent české komory, pan Jan Opitz z Ehrensteinu«, rozhoduje mávnutím ruky o »tajné« popravě »ryšavé« kněžny, a to v Pražském hradě. Myslím,
že Josef Svátek se musí obracet v hrobě: takové možnosti pro historický žvást za
epochy vítězství pracujícího lidu! V ději jsou mistrně vražděni »mistři černé magie« (vrah má dřevěnou nohu a klape s ní po dlažbě, za tmy!), římskokatolický
kaplan přímo epochálně zabíjí ty nepohodlné jedem, což vše probíhá v kulise
jakýchsi dozvuků mordu Vaidštejna v Chebu: běží při tom o nic menšího než
evropskou politiku. Ohroženou zvrhlými a všeho schopnými katolíky. Což si v
závěru musí uvědomit (Foustka k tomu čtenáře vede) i sám »Vilém Slavata z
Chlumu a Košumberka«. Nezvratnými fakty je doveden k poznání, že kněz věrný Římu »byl oddanou loutkou v rukou zálešické kněžny« a vraždil podáním ruky, na níž měl »ostnatý prsten«. Prozradil ho ovšem úkaz spravedlivý, když ruka
oběti zčernala. »Vilém Slavata« se náležitě »zamyslí« a novela ve svém konci
vrcholí v ideové výši, vhodné i pro náš čas. Končím citátem, který Foustka určil
na clen »11. září 1936« a vložil do úst poučeného Viléma Slavaty z Chlumu a
Košumberka: »Církev musíme dělit na církev, která jde s námi, a církev, která
jde proti nám.«
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