S T U D I E
o\

00
o\

£
I

ZACINA DIALOG?
PITHART

Č E S K O S L O V E N S K O SO. LET

SKALICKÝ

CÍRKVE V CSSR 80. LET

NĚMEC

STOJANOVÁ ÖEATIF1KACE

HALIK

NOVE HLÁSAT E V A N G E L I U M

DEVA DESÁTÍNY OTCE K A R D I N Á L A TOMÁŠKA
NEUWIRTH

m

PEDAGOG

NÁRODA

STÍHÁNI SLOVENSKÝCH AKTIVISTO
S A M I Z D A T O V Ý ČASOPIS » V E L E H R A D «

a>

NĚMEC

J. PATOČKA V Y C H Á Z Í NĚMECKY

w

Q

co

>H

00

ČÍSLO

126

OBSAH
ZAČÍNÁ

DIALOG?

401

Studie
PETR FITHART

SOCIÁLNÍ

A

EKONOMICKÝ

ČESKOLOVENSKA
KAREL SKALICKÝ

POSTAVENÍ

V 80.

VÝVOJ

LETECH

CÍRKVÍ A VĚŘÍCÍCH

ČESKOSLOVENSKU

407
V

OSMDESÁTÝCH

LET

422

Články
JAROSLAV N É M E C

K POČÁTKŮM
A . C.

ÚSILÍ O

BEATIFIKACÍ
447

STOJANA

Dokumentace
TOMAS HALJK

EVANGELIUM

MUSÍ BÝT H L Á S Á N O N O V Ě

458

(Pokračuje na 3. straně obálky)

STUDIE
• Vydává Křesťanská akademie v Římé jako dvouměsíčník.
• Redakce a administrace: Accademia Cristiana, Via Concordia 1,00183 Roma, Italia.
• Redaktor; Dr. Karel Skalický. Spoluredaktoři; Dr. Antonín Kratochvil, P. Václav Steiner.
• Finanční příspěvky posílejte na: Accademia Cristiana, Administrace Studií, Via Concordia 1, 00183 Roma, Italia. Tamtéž hlaste změny bydliště.
• Rukopisy a ostatní redakční poštu přijímá: Dr. Karel Skalický, Piazza Champagnat 2,
00144 Roma, Italia.
D Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat a upravovat příspěvky.
• Podepsané příspěvky nevyjadřuji nutně stanovisko jednotlivých redaktorů nebo členů
redakční rady.
• Vytiskla tiskárna PROSTAMPAsrí - Via Fabbriche di Vallico, 16 - 00148 Roma (Itálie).
• STUDIE. - Pertodico btmensile. Autorizzazione Tribunale di Roma N. 249/85
del 7.5.1985. Direttore responsabile: Carlo Skalický.
Printed in Italy

"Pravda vás

STUDIE

osvobodí"

(Jan 8, 32)

VT/1989

ZAČÍNÁ DIALOG?
Dopis Františka kardinála Tomáška

prezidentu

ČSSR Dr. G.

Husákovi

Tr , v

,
.,
Praha, 9, června 1989
Vazeny pane prezidente,
katolická církev v Čekoslovensku sleduje se z á j m e m s o u č a s n o u
diskusi o nápravě společenských vztahů v naší republice. Z m ě n u dosavadního stavu i pomocí z á k o n ů p o v a ž u j e m e za užitečnou a potřebnou; chceme doufat, že nebude j e n formální. Při určování jejího obsahu by bylo neblahé nedbat zásad křesťanské etiky, ověřených d v ě m a
tisíciletími evropského kulturního vývoje,
Z řad věncích mi byla tlumočena nespokojenost nad tím, že se nová
ústava a další zákony připravují bez dostatečného informování občanů,
kteří nemají při jejich tvorbě možnost uplatnit své názory řádným způsobem a včas. Jsem toho času jediným diecézním biskupem v ČSR, V minulém roce mi více než 600.000 věřících občanů Čech, Moravy a Slovenska
svými podpisy pod petici s 31 body projevilo důvěru, která zavazuje. Tyto a
další okolnosti mí poskytují oprávnění mluvit za katolické věřící. Proto
Vám předkládám z katolického lidu vzešlé
Stanovisko katolické církve k připravované
ústavě ČSSR
1) Katolický postoj ke státu j e zásadně kladný, proto o d m í t á m e
anarchistické utopie. Úlohu státní m o c i vidíme ve službě o b č a n ů m ,
proto odmítáme totalitní koncepce. Z a přijatelnou p o v a ž u j e m e každou formu vlády, schopnou zajišťovat společné dobro všech občanů
bez zákonné i faktické diskriminace všeho druhu- V současností
splňuje nároky na spravedlivé státní zřízení relativně nejlépe d e m o kracie, když přednostně zajišťuje svobodu a d ů s t o j n o s t lidské o s o b y
při souběžné péci o sociálně slabé občany.
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2) Pro věřící občany je nepřijatelné ustanovení dosud platné ústavy, že veškerá kulturní politika, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování
jsou vedeny v duchu marxismu-leninismu, tj. materialistického a ateistického světového názoru. To je v příkrém rozporu s mezinárodními
pakty, které požadují svobodu rodičů uskutečňovat náboženskou a
mravní výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení.
3) V ústavě je třeba výslovně a jednoznačně stanovit: a) právo
každého občana žít podle své víry a veřejněji vyznávat, b) právo církví
a obdobných náboženských sdružení existovat a působit svobodně
podle vlastních řádů.
Také toto je opřeno o mezinárodní závazky přijaté naším státem.
Pane prezidente, prosím, abyste z moci své vrcholné ústavní funkce zajistil vážné přijetí tohoto Stanoviska v příslušných grémiích. Zvolil jsem tuto cestu proto, že v Komisi pro přípravu nové ústavy ani v
jiných státních a společenských orgánech nejsou skutečně legitimní
zástupci katolíků.
Prosím, abyste tuto iniciativu chápal ve světle upřímného úsilí o
dialog s představiteli státní moci, jak jsem jej nabídl v dopise z 23.
dubna 1988 panu předsedovi vlády i v dalších podáních. Při této příležitosti ujišťuji, že mně i katolickým věřícím jde o prospěch našich
národů a celé naší společnosti.
Vzhledem k závažnosti věci považují za svou povinnost seznámit s
tímto dopisem katolickou veřejnost.
S projevem úcty
František kardinál Tomášek
arcibiskup

pražský

Katolickým věřícím v Československu
Milovaní bratři a sestry,
ke svým devadesátinám jsem dostal od kněží i věřících z celé republiky mnoho blahopřání a také poděkování za projevy j m é n e m a v zájmu katolického lidu. Děkuji vám všem srdečně za milá slova a zvláště za modlitby. Nade všechno však buď pochválen náš nebeský Otec,
jehož milostí jsme dospěli k takové jednotě v Kristově lásce,
Z tohoto mimořádného společenství v mimořádné době vyplynula
moje odpovědnost za vás. Proto považuji za svou povinnost vám sdělit, co podnikám pro církev v našem státě v nynějším období přestavby právního řádu. Všichni jako občané máme právo zajímat se o
všechny připravované zákony z hlediska spravedlnosti a obecného
dobra. Jako mluvčí církve mám zvláštní úkol vyjádřit se k zákonům,
které se přímo týkají náboženského života.
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I, K ústave. Dne 9. června jsem odeslal dopis prezidentu ČSSR dx,
Gustávu Husákovi. V něm jsem předložil Stanovisko katolické církve k
připravované ústavě s několika zásadními body:
1) Jsme pro demokracii, která respektuje osobni důstojnost každého.
2) Odmítáme monopol marxistické ideologie, zvláště ve výchově.
3) Je třeba zajistit práva všech věřících občanů a církví na život podle
vlastních statut.
Poukázal jsem na to, že to jsou požadavky mezinárodních dohod o
lidských právech, uzavřených s účastí naší republiky.
S odvoláním na svůj loňský dopis předsedovi vlády ČSSR jsem
znovu nabídl dialog s představiteli státu. Dodal jsem, že s tímto dopisem seznámím katolickou veřejnost.
V krátké době jsem obdržel odpověď pana prezidenta, kterou vítám
jako počátek dialogu. Obsahuje pozvání k účasti na práci Komise pro
přípravu nové ústavy, jíž pan prezident už postoupil naše Stanovisko,
Jistě se mnou sdílíte uspokojení z tohoto významného kroku,
vždyť jsem už před rokem i vaším jménem zdůraznil v uvedeném dopise panu ministerskému předsedovi, že žádáme změnu postoje k
církvi cestou dialogu, ne konfrontace.
V naději, že zde dochází k jistému přelomu, poskytl jsem dne 14, července text obou dopisů Československé tiskové kanceláři, aby se dostaly
nejen k vám, ale i k naší a světové veřejnosti, která postavení církví u nás
sleduje s neobyčejnou pozorností. Známe Kristovo slovo, že pravda nás
učiní svobodnými, proto chceme předkládat celou pravdu sobě i jiným.
IL K právní úpravě vztahu státu a církve. V loňské petici »Podněty
katolíků« jste vyjádřili svůj nesouhlas s dosavadní církevní politikou
státu, koncipovanou v období stalinismu, jejíž represivní účinky zakusily milióny věřících. V tomto pojetí tvoří církve sociální skupinu, která musí být pod zvláštním státním dozorem. To odporuje zásadní rovnosti občanů, s tím se nemůžeme smířit. Je třeba najít řešení vztahu
státu a církve na zcela nových základech. Proto bereme s uspokojením na vědomí slova odpovědných činitelů, že nové zákonné úpravy - výslovně i v náboženské oblasti - budou formulovány v souladu
s mezinárodními dohodami o lidských právech. Za příznivý náznak
můžeme snad považovat poněkud tolerantnější postoj úřadů k rozvíjejícímu se životu v naší církvi v poslední době.
V dopise prezidenta republiky je obsaženo pozvání všech občanů k
účasti na přestavbě právního řádu v souvislosti s demokratizačním
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procesem. Už nemá být jednáno »o nás bez nás«. Proto vás chci informovat o tom, které zásady hodlám předložit příslušným místům jako
naše východisko v rámci přímého jednání.
III. Výchozí zásady pro právní úpravu vztahu státu a církve. 1) Rozhodující váhu při zákonném stanovení práv a svobod věncích a církví
mají mezinárodní dohody, přijaté i naší republikou, zvláště pakt o
občanských a politických právech, který se stal součástí našeho
právního řádu (č. 120/76 Sb.).
2) S těmito dohodami stojí v zásadním rozporu právní úprava církevního života z roku 1949, která je prokázané ve službách ideologicky
motivovaného úkolu: přivodit zánik církve. Tomuto cíli byly dány k dispozici jako nástroje Sekretariát pro věci církevní, totální dozor, státní souhlas
k duchovenské činnosti a další zasahování do vnitřního života církve i do
osobního života věřících. Tento stav je nadále neudržitelný,
3) Stát uzná církev za rovnoprávnou skupinu občanů s právní subjektivitou. Zákonem jí zajistí svobodu autonomního řízení, duchovní
služby, hlásání víry a výchovného, charitativního a podobného působení i na prospěch celé společnosti. Církev bude mít k dispozici
potřebné prostředky,
4) Věřící a církve budou vázáni pouze povinnostmi, které stanoví
obecný právní řád pro všechny občany. Vyvstalé specifické otázky se
budou řešit jednáním a dohodou.
5) Katolická církev má vlastní strukturu a poslání, což je třeba
respektovat. Nechce a nesmí se stát nástrojem nositelů kterékoli politické moci ani o ni sama neusiluje. V ovzduší důvěry a svobody bude
moci podstatně přispívat k morálnímu zdraví společnosti a k pokojným
mezinárodním vztahům.
*

*

*

V nabídce přímé účasti na přípravě zákonů je obsažena důvěra,
která nás zavazuje. Jestliže končí - jak doufám - dlouhé období, kdy
nám nebylo nasloucháno, je na nás, abychom kromě vědomí svých
práv prokázali také vědomí odpovědnosti za svůj stát. Jako občané
musíme usilovat o překonání všeho nezdravého, jako křesťané dávám e přednost nenásilným cestám vedoucím ke spravedlnosti, především partnerskému dialogu.
Prostřednictvím sýeh zástupců budu předkládat naše podněty a návrhy. Po ideové a právní stránce využívám práce svých expertů. Doufám, že
tuto odpovědnost mi pomohou nést noví diecézní biskupové.
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Nevzdávejte se, bratři a sestry, naděje na lepší budoucnost církevního i občanského života. Společně se o to přičiňujme a vyprošujme si Boží pomoc.
Ze srdce vám všem žehnám; váš
František kardinál Tomášek
25. července 1989
arcibiskup-metropo/ita pražský
Dopis prezidenta ČSSR Františku kard.

Tomáškovi

2 L června 1989
Vážený pane kardinále,
s velkou pozorností jsem se seznámil s obsahem Vašeho dopisu z 9,
června tohoto roku. Ujišťuji Vás, že je přáním státního a politického vedení vytvářet v zájmu našich národů a dalšího rozvoje socialistické společnosti co nejpříznivější podmínky pro aktivní účast občanů a všech institucí
na tvorbě nové Ústavy Československé socialistické republiky a dalších
zákonů. Proto předpokládám, jak o tom byla již nejednou informována
naše veřejnost sdělovacími prostředky, že návrh politicko-právních zásad
nové,ústavy bude posouzen ve všelidové diskusi.
Pokud jde o konkrétní náměty k připravované Ústavě ČSSR, obsažené
ve Vašem dopise, postoupil jsem je Komisi pro přípravu nové ústavy a
jsem přesvědčen, že je spolu s náměty dalších církví a náboženských
společností odpovědně posoudí. Bylo by vhodné, vážený pane kardinále, kdybyste laskavě uvážil bezprostřední účast na pracích Komise,
popřípadě tímto posláním pověřil svého zástupce z řad svých pomocných biskupů. V tomto směru, z mého pověření, již s Vámi hovořil náměstek ministra kultury České socialistické republiky František Jelínek,
S projevem úcty
Gustáv Husák

Dopis Československé

tiskové

kanceláři

Praha, 14. července 1989
Vzhledem k tomu, že se ukazuje naděje na překonání oboustranně
nežádoucího stavu ve vztahu vedení Československé socialistické republiky a katolické církve, považuji za svou povinnost nabídnout
Vaším prostřednictvím hromadným sdělovacím prostředkům text
mého posledního dopisu prezidentu republiky dr. Gustávu Husákovi
a jeho odpověď.
Jsem přesvědčen, že se tato výměna dopisů může stát vstupem do
dialogu s cílem vyřešit tíživé problémy života církve a katolických
věncích. Proto, aby se předešlo možným dezinformacím z kterékoli
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strany, žádám o poskytnutí úplného textu obou dopisů Vašim odběratelům, s vyloučením zkreslujících komentářů.
František kardinál Tomášek
arcibiskup

pražský

Prohlášení Otce kardinála Františka Tomáška všemu lidu Československa
Drazí spoluobčané, obracím se na vás několik hodin po návratu z
Říma, kde jsem se zúčastnil kanonizace naší Anežky Přemyslovny.
Ona, královská dcera, sice odešla do ústraní kláštera z lásky k Bohu a
k bližnímu, ale nepřestala být se svým lidem v jeho slávě i ponížení.
Ani mně nemůže být cizí osud mého národa a všech obyvatel našeho
státu. Nesmím mlčet ve chvílí, kdy jste se sjednotili k mohutnému
protestu proti bezpráví páchanému na vás po čtyři desetiletí. Není
možné mít důvěru v takové vedení státu, které není ochotno mluvit
pravdu a zemi s tisíciletou státní tradicí upírá práva a svobody, považované za normální i ve zcela mladých státech světa. Naši společenskou situaci chci osvětlit zkušeností katolické církve u nás. Jejím
jménem adresované stížnosti a žádosti byly povýšeně ignorovány.
Teprve když katolický lid ve statisících pozvedl hlas na Velehradě v
roce 1985 a peticí z minulého roku, došlo k nepatrným krokům. Na
mé loňské nabídky k dialogu reagoval president teprve před půl
rokem, ale ve skutečnosti došlo jen k bezvýznamným gestům. Církev
zůstává dále v područí státní moci podle vnucené státní úpravy z doby
stalinismu. Biskup je ve správě své diecéze plně závislý na státních
úřadech a rozhodující slovo má StB. Zasedání biskupů a kněží jsou
umrtvována přítomností státních činitelů. V ovzduší nesvobody se
těžko dýchá dospělým věřícím, jejich dětem a zvláště mladým křesťanům. Slibují nám, že nová zákonná úprava postavení církví bude v
souladu s mezinárodními normami a občanskými svobodami, ale ani
slovo o tom, že se vládnoucí strana vzdává programu postupné likvidace víry. Těmto lidem se nedá věřit.
Stejně neblahá situace je i v ostatních oblastech společenského života: ve vědě, kultuře, informacích, v sociálním, občanském a politickém dění. Ze západu i východu jsme obklopeni zeměmi, které v minulosti nebo současnosti rozbily mříže totalitních systémů. Ani my
už nesmíme čekat, je třeba jednat. Potřebujeme demokratickou vládu,
protože jinak nedokážeme zadržet ekologickou katastrofu a další zla.
Musí svobodně vystoupit všichni, kdo nám mají co říci, abychom z
nich svobodnou volbou vybrali vládu pro nás a ne proti nám. Právě
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teď jsme všichni povoláni k odpovědnosti za přítomnost a budoucnost nás a našich dětí.
Jsme s vámi, přátelé, kteří voláte po spravedlnosti pro všechny. S
díkem a úctou se obracím zvláště k obětem surového násilí; o vás
platí Kristovo: »Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.« Požadavek potrestání viníků je zcela spravedlivý. Jen prosím, abyste dále šli cestou nenásilí. Bojujme za dobro dobrými prostředky. Na našich utlačovatelech vidíme, jak krátkodobá jsou
vítězství zloby, nenávisti a pomsty, chtivosti, bezohlednosti a zpupnosti.
Také vás chci oslovit, moji katoličtí bratři a sestry, spolu s vašimi
kněžími, V této osudové hodině našich dějin nesmí zůstat stranou
nikdo z vás. Znovu pozvedněte hlas, tentokrát v jednotě s ostatními
občany, Čechy a Slováky a příslušníky dalších národností, věřícími i
nevěřícími. Právo na víru se nedá odloučit od ostatních demokratických práv. Svoboda je nedělitelná.
Končím slovy, která kdysi zazněla v našich dějinách: »S pomocí
Boží osudy naše jsou v našich rukou.«
21. listopadu 1989
, ,
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský a primas

český

Studie
PETR

PJTHART

(Praha) (*)

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA
V 80. LETECH
Do konce dekády zbývají už jen měsíce, atak si snad lze troufnout
na její celkovou charakteristiku: 80. léta jsou obdobím prohlubující se
krize, která zasahuje všechny stránky života společnosti. Mocenská
sféra se zakopává, jako kdyby mělo už dojít k rozhodujícímu měření
sil. S kým? Proti ní nestojí opozice, ale stále jen kritikové režimu, kterým se však v posledním roce podařilo prolomit bariéry, za nimiž byli
(*) Vychází bez vědomí autora. Studie byla přednesena na setkání ve Frankenu, o némž
přinášíme zprávu v tomto čísle na str. 493-494.
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drženi v izolaci. Krize není ještě zdaleka všude stejně zjevná, ale j e
mnohem zjevnější než před deseti lety.
Její univerzální dosah je dán tím, že zasažena je jíž sama podstata společenského života, totiž sociální soudržnost, a to na všech úrovních společenského života, rodinou počínaje a státem konče. V situaci, kdy jak pro
vnímání společenské skutečnosti, tak pro působení na ni přestávají být relevantní hlediska »my«, otevírají se pro krizové procesy netušené prostory.
Právě ono nejrůznější »my« garantuje totiž, aby nebyly přehlíženy hlediska a zájmy přesahující egoistický presentismus jako postoj charakteristický pro pouhou údržbu života na vegetativní úrovni. Československá společnost - vzhledem k výše uvedenému je to vlastně už
nadsázka - dlouho postrádala schopnost krizové jevy vůbec rozpoznat, protože se ztrátou schopnosti přesahu ztrácí člověk i vědomí širších
souvislostí; souvislostí v čase i geografickém a sociálním prostoru.
Zatímco ve své první, »útočné« fází usiluje totalitními ambicemi
vedená moc ovládnout a právě totální kontrole podřídit všechny původně autonomní sféry občanského života (tj. tzv. občanskou společnost jako »společnost minus stát«), ve své druhé, »obranářské« fázi
jen zdánlivě rezignuje, když usiluje tyto sféry už »jen« postupně vyprázdnit, znicotnít. Zprvu je totiž vedena směsí nadšení, posedlosti a
fanatismu, odvozovaných z toho či onoho ideologicky fundamentalistického obrazu světa, kterému věří a chce, aby mu věřili úplně všichni; vyznačuje se sebevědomím a rozpínavostí. Posléze, když ideologický obraz světa ztrácí přesvědčivost dokonce i pro stoupence a protagonisty totalitního hnutí, počíná si spíše obranářsky, nenápadně,
ale ne méně destruktivně: naučila se nespěchat. Brání vydobyté pozice, nyní již zbavena všech iluzí; brání tak vlastně už jen žlaby. Je-li
stále obtížnější původně autonomní sféry nestátního společenského
života, byť časem již oslabené, ovládnout, usiluje nyní tato, dejme tomu »posttotalitní moc«, o to, aby se jako sféry společenského života
rozmazaly, rozplynuly, aby přestaly existovat. Co se nepodařilo ovládnout, má být zničeno. Posttotalitní moc toho nejúčinněji dosahuje
tím, že ztěžuje, znemožňuje, ba potlačuje všechny horizontální komunikační vazby mezi lidmi a jejich společenskými výtvory. Komunikovat lze jen po vertikálách prostřednictvím vyšších mocenských a
organizačních úrovní; pak se ovšem lidé nemohou na ničem domluvit, zato mohou být o to snadněji neustále indoktrinováni, manipulováni. Nejobtížnější je pak domluvit se o tom, že existují ještě jiné rozměry života než ten vegetativní. I duchovní život se za těchto okol-

ností privatizuje, a tím ovšem odmocňuje. Neoficiální či neformální
iniciativy jsou mj. právě pokusem o znovuobnovení těchto vazeb* čili
veřejného míněni, a proto jsou z hlediska moci a priori nepřijatelné,
A tak kde šlo kdysi o postulát jednoho všezahrnujícího a dominujícího
>>MY<< J d e dnes spíše o to, aby všechna malá a menší »my« ztratila pro lidi
na významu a smyslu, když už je velké »MY« definitivně nedosažitelné.
Ofaranářská, zdánlivě rezignující totalitní moc může být ve své destruktivnosti pro život společnosti zhoubnější než posedlá, ale vždycky zároveň i
pošetilá totalitní moc útočná, má-li k tomu dost času.
Případ Československa je ojedinělý a tragický tím, že času měla a zatím
ještě má obranářská totalitní moc víc, než bylo kdy možné v Evropě zakusit. Dvacet let je zajisté samo o sobě mnoho, ale dvacet monotónních let,
nepřerušených žádnou událostí, která by znamenala alespoň naději na
změnu nebo která by přinesla byť jen dočasnou úlevu, je příliš mnoho.
Tento čas pro společnost, její soudržnost a schopnost odpovídat na výzvy
proměňujícího se moderního světa tak zhoubný, nepřibývá totiž lineárně.
Obávám se, že v tomto nestrukturovaném čase každý další rok »trvá« déle
než předcházející, totiž v tom smyslu, že svým erozivním působením přináší společnosti stále větší a větší škody a vede ke změnám kvalitativním.
Ekonomicky či jinak exaktně vyčíslitelné škody přibývají zpravidla dosti
dlouho spíše lineárně, škody a újmy na sociálním zdraví se však v kumulativním účinku začnou už za čas spíše násobit než sčítat, Potud je československý experiment bezprecedentní.
Hloubku krize - často se v této souvislosti mluví o krizi morální není nikdo s to změřit. I kdyby k viditelným změnám v mocenské
sféře došlo již třeba zítra,, ke změnám v sociální percepci účinně znormaíizováných miliónů nemůže ani za příznivých podmínek docházet
jinak než jen velmi pomalu. To je základní poučení, které se alespoň
mně z deváté dekády tohoto století v Československu jeví.
Neblahými změnami v sociální percepci nemyslím to, že by lidé u
nás prostě zhloupli, ztratili pojem o světě kolem, zcela zapomnělí na
všechno, co bylo dříve. Vymizení či zneplatnění, vyprázdnění širších
sociálních rámců s jejích normativními a regulativními funkcemi vedlo
k tomu, že lidé zároveň dosti přesně vidí kolem sebe sociální a ekonomické disfunkce, ale zároveň se se stále menšími zábranami v takto
disfunkčních normalizačních poměrech zařizují. To j e právě účinek
tak dlouho nestrukturovaného času. Někteří lidé pak dokáží n a poměry bez ustání a upřímně nadávat a zároveň na nich parazitovat tak
úspěšně, že v jakýchkoli jiných, zdravějších poměrech by museli na
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dnešní materiální úroveň svého života rezignovat Během 80. let se tak
prohloubily nikoli rozdíly či rozpory mezi vládnoucími a ovládanými či
snad mezi jednotlivými sociálními vrstvami z hlediska zájmu na zachování statu quo, resp. zájmu na změnách, reformách» ale prohloubila se propast mezi názory na jedné a praktickými postoji na druhé
straně jednoho každého člověka, tedy většiny lidí v Československu.
Jsou nespokojení a dávají to stále hlasitěji najevo, skoro všichni si
přejí změny, mnozí se jich zároveň začínají obávat a jen mizivá menšina je
ochotná pro jejich prosazení něco riskovat. Zároveň skoro všichni se v
normalizačních poměrech zabydleli, protože jim nic jiného nezbývalo.
Lapidárně to lze říci takto: pro slušného, svědomitého a společensky
orientovaného člověka je rok od roku těžší žít na materiální úrovni,
odpovídající jeho kvalifikaci, dovednostem a pracovitosti. Nezbývá
než rezignovat buď na odpovědnost a slušnost nebo na životní úroveň, Jsou zajisté lidé, kteří se dokáží tomuto dilematu vyhnout, ale to
jsou šťastné výjimky. Lidé tak zároveň chtějí i nechtějí změny, i když
by se na přímou otázku k obavám ze změn mnozí asi nepřiznali.
Samozřejmě, že se v okolním světě tak dramatická osmdesátá léta
nemohla neodrazit i v Československu, takže toto desetiletí není zcela bez proměn - přesto se však obávám, že je bez předělů, bez vývoje.
To proto, že vývoj v SSSR od roku 1985 a zejména vývoj v Polsku a
Maďarsku v posledních letech možná spíše utvrdil lidi ve stagnujícím
Československu v jejich pocitech beznaděje a rezignace, ústící do hledání jen individuálních, ne-li asociálních východisek.
Od roku 1985 se definitivně potvrzuje, že normalizační čistky zbavily KSČ nadlouho a patrně navždy reformních sil, že tedy systémové
reformy shora nepřicházejí v dohledné době v úvahu. Teprve teď se
tedy ukázalo, jak důkladné a důsledné byly tzv. prověrky na začátku
sedmdesátých let. Toto zjištění vede všechny k pochopeni pevnosti
základů autonomnosti dalšího vývoje KSČ, a tedy i československé
společnosti jako celku. Normalizace dala vzniknout zcela nové straně,
která neměla a nemá žádné významné kontakty s reformními silami
kolem. To za dob Brežněva nemohlo být téměř vůbec patrné, po roce
1985 se to však ukázalo se vší výrazností. Autonomnost československého vývoje je ke všemu ještě programově stvrzována novými postojí sovětské zahraniční politiky, která se nadále již nechce »vměšovat«.
Pro nás je účinek i této změny - samozřejmě pozitivní, nezůstane-li u
proklamace - paradoxní. Lidé zkrátka pochopili, že změny, i kdyby se
týkaly podstaty systému a probíhaly všude kolem nás, nemusí samy
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o sobě znamenat změny v Československu; syndrom rumunské izolace není tematem toliko černého humoru. Po Gorbačovově návštěvě,
očekávané tu s jistými nadějemi, se mírně rozčeřená hladina očekávání rychle opět uklidnila. Od té doby se nepřestal s mírně zvýšeným
zájmem sledovat vývoj v SSSR, Polsku a Maďarsku, avšak tento z^jem
se jen velmi zprostředkovaně a velmi zcenzurovaně (více vnitřní než
jakoukoli jinou cenzurou) odráží v postojích velké většiny lidi. I to je
součást zmíněného obecného rozpolcení myslí a činů.
Také další změny, k nimž v druhé polovině 80. let u nás došlo, působí nejen pro nějaké budoucí možné reformy, ale i proti nim. Paradoxní se to může zdát jen tomu, kdo nevezme v úvahu předlouhých
patnáct let normalizace. V posledních letech se u nás veřejně mluví a
píše otevřeněji o nedostatcích, resp. o krizových jevech, někdy dokonce i velmi otevřeně. Je to jak vliv sovětské glasnosti, tak přímého
či nepřímého ohlasu domácích kritiků režimu ; obojí j e od nedávná
umocněno nerušeným vysíláním ze zahraničí. Mluví se ovšem jen
minimálně o širších a hlubších souvislostech jednotlivých krizových
jevů, a už vůbec ne o jejich posledních příčinách. Lidé mtýí i tak výrazně
větší možnost učinit si reálnější obraz o míře Československého úpadku.
Téměř zároveň však mají možnost pochopit, jak nákladné a dlouhodobé
bude muset být úsilí tento úpadek alespoň zastavit a kolik nás to bude
všechny stát. Řekl bych, že teprve nedávno začali i lidé, kteří nepatří mezi
zasvěcence, tušit, že bude zprvu nutné značně slevit z nároků na životni
úroveň, mají-li se zastavit neblahé trendy či dokonce získat prostředky pro
nové strategie, které by nepřinášely více škod než užitku. Lidé si uvědomí
li, že skutečné změny se nemohou obejít bez poklesu životní úrovně a
uvědomili si to v situaci, kdy se již v normalizačních poměrech zabydlili či
na tom právě pracují a kdy není po ruce nic, co by tento pokles mohlo
nějak kvalitně kompenzovat. Na rozdíl od Poláků a Maďarů si to
všechno uvědomili s předstihem, dříve, než by se ve prospěch jakýchkoli
změn mohli začít angažovat. Vědí dnes zkrátka to, co mnozí Poláci a
Maďaři na počátku reforem nevěděli. Jak vysokou cenu bude nutno platit
za skutečné změny, pochopili nikoli v situaci celonárodní euforie, ale
naopak v situaci deprese, kterou zakouší ten, jehož vlak zůstal stát na
slepé koleji, když kolem uhání jeden expres za druhým.
Poláci i Maďaři jsou navíc Čechům (za Slováky bych tu nerad mluvil) dosti cizí, málo srozumitelní a jsou vnímáni prismatem řady hluboce zakořeněných předsudků, takže tamější atmosféra převažující
důvěry v možnost a smysl změn, atmosféra, kdy lidé jsou přístupní
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obětem, je k nám odtamtud prakticky nepřenosná. Skeptičtí až cyničtí
našinci jsou ochotni vidět proto spíše rub změn v Polsku a Maďarsku
(vlastně i v SSSR) a takový úhel pohledu je utvrzuje v postoji, který
už dříve zaujali; ostatně mnozí s nemalým sebezapřením: vždyť zdaleka ne všichni ochotně rezignují na své lepší já, na to, co pokládají za
slušné, zodpovědné počínání v zaměstnání, v občanském životě a vůbec společenském životě.
Změny v naší částí Evropy v druhé polovině osmdesátých let
nepřinesly tedy takové změny v postojích lidí, které by nás - samy o
sobě - přiblížily reformám. Protože to byly změny dramatické a nikým už nečekané, nemohly nezapůsobit; obávám se však, že spíše
než co jiného prohloubily onu propast, která rozpolcuje společnost
neméně než jednotlivce. Lidé, velká většina lidí to pociťuje jako obtížně snesitelné napětí, stress.
Toto masově zažívané rozpolcení naprosto neznamená, že u nás
»všichni kradou«, jak rádi zdůrazňují hlavně ti, kteří kradou doopravdy. Znamená to však přeci jen nemalé oslabení občanského sebevědomí miliónů normálních lidí, a to mechanismem korupce, tj. kompromitace v nejširším slova smyslu. Svou lidskou sebejistotu a sebeúctu a z toho vyplývající občanskou svobodu neztrácejí lidé až jako
zloději (či až tváří v tvář represivním aparátům moci), jako ti, kdo tak
či onak aktivně těží z těch stránek poměrů, které sami zásadně odsuzují, ale už jako ti, kteří jsou nuceni se zloději a podvodníky vyjít. Jsou
v permanentním vnitřním konfliktu tím spíše, že přitom nejde o zbytné potřeby, ale třeba o zdraví bližních, vzdělání a prospěch obce či životní prostředí. Poměry, režim, jak by se řeklo, nám denně nabízí tisíc
a jednu svůdnou možnost, jak si osobně polepšit či vůbec pomoci za
cenu rezignace na profesionáLní odpovědnost, lidskou slušnost a
občanskou důstojnost. Využívají snad všech lidských sklonů k pohodlnosti, sobectví, lhostejnosti. Tento režim na své shovívavosti,
maskované neúčinnou a téměř bezmocnou kontrolou a moralizováním, stojí pevněji než na svých bezpečnostních sborech. Lidé se
zkrátka upíšou zlu. Ona shovívavost to je, která nás pokoušením běžných lidských slabostí v situaci celkového úpadku korumpuje, kompromituje jako občany, zaměstnance, otce a matky. Kompromituje
nás v neposlední řadě před námi samými. Obtížně postižitelná, avšak
téměř všeobecně rozšířená komplicita hanebných poměrů a lidí, kteří
v nich žyf, nenávidí je a přitom se jim musí přizpůsobit za cenu
přežití, je úhelným kamenem stability poměrů v zemi.
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Co je to kompromitování a koho je možno čím kompromitovat, záleží na mnoha okolnostech, a ty jsou různé tak, jak jsou různí lidé:
úředník bytového odboru ONV se necítí zkompromitován ani obálkou s deseti tisíci, »musel-li« pak »riskovat« pro dárce nezákonný postup. Pracovitý a svědomitý člověk se cítí zkompromitován a zkorumpován už i tím, že si po čase zvykne odvádět v práci polovinu toho, co
by mohl a uměl, i když j e do takového výkonu často přímo nucen.
To jsou sociálně-psychologické zdroje stability, která se v 80. letech nikterak neoslabila, ba právě naopak: čas pracuje pro ni rok od
roku účinněji, takže změny budou stále obtížnější. Nechci tím říci, že
jsou vyloučeny, chci však varovat před jakýmkoli lehkomyslným
předpokládáním možných analogií s rokem 1968: tehdejší euforická
atmosféra, která z národa udělala téměř pospolitost, se zřejmě nemů^
že opakovat, i když vášně mohou být mnohem vznícenější, obávám
se, že i destruktivnější. V posledních letech přišli u nás lidé zkrátka o
iluze, kterých se ještě nějaký čas drželi jako naděje: že to s námi není
tak zlé, že ke zlepšení poměrů bude stačit vyházet neschopné lidi nahoře, že nám ze srabu pomůžou ti, kteří nás do něj dostali. Ničemu z
toho dnes soudný člověk: nemůže věřit. Navíc, a to je možná nejhorší
ze všeho, přišli jsme i o představy, které jsme měli sami o sobě, neboí
nejsme zkonstruováni pro poměry nemravné a přitom všechno předem odpouštějící. Zmíněná komplicita poměrů a lidí zasluhuje ještě
jedno vysvětlení. V Československu se ukázalo, že bohatnout lze
nejen na bohatství, ale i na nedostatku. Když národní jmění přestává
růst, klesá šance bohatnout tím, že se člověk podílí na tvorbě tohoto
bohatství, zato se objevuje možnost nová, protichůdná, destruktivní.
Ze zásady je otevřená jen nemnohým, kteří však s bohatstvím získávají i moc, skrytou, nekontrolovatelnou, tím tedy nebezpečnější. Na
nedostatku mohou bohatnout všichni ti, kteří působí ve sféře distribuce, chápané tu však v nejširším smyslu slova. Tedy všude tam, kde
se cokoli, čeho může být nedostatek, prodává či přiděluje, obstarává
či poskytuje. Cokoli: miliony na nové investice i prací prášky, lékařské
ošetření i školní vzdělání, stroje z kapitalistické ciziny i stavební pozemky, devizové přísliby i výjimky z norem ochrany životního
prostředí. Nedostatek musíme proto chápat také co nejsiřeji,, totiž
jako důsledek špatného nebo nedostatečného fungování čehokoli.
Vyskytuje se všude tam, kde poptávka může převýšit nabídku. Lidé,
rozmístění v těchto sférách, si začnou diktovat své ceny, totiž ceny
s přirážkou za to, že přidělí či prodají to, čeho je málo, jednomu a
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druhému ukáží prázdné regály. To je zatím vcelku pochopitelný, ale
všeobecně známý, banální nešvar. V další fázi vede však k tomu, že
nedostatek či špatné fungování se bude uměle vytvářet, simulovat.
Určití lidé začnou pak mít na nedostatku aktivní zájem a začnou se
obávat jakékoli nápravy věcí, která by nedostatek či nefungování
mohla odstranit, zmírnit. Jak už naznačeno, to se dnes v Československu netýká jen tzv. podpultového prodeje a celé sféry služeb, to se
týká i velké ekonomiky. Tzv. »trh výrobce« v této hypertrofované podobě znamená, že nejen prodávající, ale už i výrobce ukazuje svou nemohoucnost, nabízí nepřijatelně dlouhé lhůty a odmítá zaručit požadovanou kvalitu. Říká si tak o přídavek k ceně, o protislužbu. Má na
ní naději jen tehdy, dostane-li partnera do úzkých. V situaci všeobecného monopolu, která je poslední příčinou této situace, nemá zákazník na vybranou: je doslova vydírán a přitom nemůže žádným
legálním a také všeobecně dostupným způsobem zkontrolovat, zda
jde o nedostatek »objektivní« či předstíraný. Je pravda, že každý výrobce je zároveň i spotřebovatelem (tak jako každý prodávající j e i kupujícím), to však nevede k vyrovnávání, ale k tomu, že se každý snaží
své ztráty vykompenzovat většími zisky, kterých se nejsnáze dosahuje
právě dalším umělým snižováním nabídky. Jen nejdrzejší jdou v tomto směru nahoru a bohatnou na úkor ostatních. Na bídě poměrů už
nejen parazitují, nýbrž ji přímo aktivně, vynalézavě vytvářejí. Takoví
lidé nemohou mít zájem na tom, aby se poměry začaly zlepšovat, aby
se začalo s nápravou.
Říci, že tím vším dochází ke svéráznému, obtížně kontrolovatelnému, ale konec konců nějak možná účelnému přerozdělování společenského bohatství, je krajně lehkomyslné: daleko spíše dochází k
tomu, že se vytváří nová parazitní, a přitom skrytá vládnoucí vrstva, o
to nebezpečnější, že vzniká na všech úrovních společnosti. Peníze
nejsou z tohoto procesu zcela vyřazeny, jsou však stále méně žádanější. Kdyby si zachovaly svou funkci univerzálního platidla, nebylo
by snad všechno tak zlé. Pak by patrně nadále rostly nespravedlivé
majetkové rozdíly mezi lidmi, jako tomu bylo v původním divokém
období kapitalismu. Takto se navíc některým lidem dostává de facto
moci, kterou de jure nemají a ani nemají mít. Právě proto, že není
zprostředkována a takto opouzdřena penězi, je přímá, a přitom nekontrolovatelná, skrytá. Společenský život se působením této mimořádně
vlivné »vrstvy« stává ještě nepřehlednější, neprůhlednější, což šance
normálních slušných lidí ještě dále snižuje. (Československá mafie
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nestřílí a drží se dosti při zdi, zato však zasahuje skoro všechny sféry
života společnosti. Proč by usilovala o kontrolu obchodu s narkotiky,
když si může nacpat kapsy bez rizika tím, že v obchodě zapře mrazničky, které došly, že natáhne zbytečně dodací lhůtu výstavby dávno
již potřebné čističky a vůbec předstírá ještě větší nemohoucnost a neschopnost, než jakou vykazuje skutečně? Někdy se opravdu zdá, že
motor podnikavosti zde běží na nějaký záporný proud, který vzniká
spíše ničením než tvořením, spíše mrháním než prací, podvodem než
čestným jednáním. O přerozdělování tu vskutku nejde, protože ti,
kteří takto bohatnou, nebohatnou jen na úkor druhých, oni bohatnou
tím, že druzí, všichni, společnost jako celek, chudnou.)
Zájmy těchto - odhadem - statisíců lidí, kteří si v podmínkách
trhu výrobců neoprávněně přilepšují ke svým oficiálním výdělkům a
navíc získávají moc a vliv, se tak nakonec shodují se zájmy současného vedení KSČ, které také kategoricky odmítá skutečnou politickou
pluralitu. Pluralita je přece vždycky i konkurencí, negací monopolu,
»Trh výrobce« se nemůže žádnou pouhou reformou či reorganizací proměnit v »trh kupujících«. Dnes totiž již není dán pouze organizačně a institucionálně formami československého hospodářství,
ačkoli ty se na jeho formování zprvu nepochybně podílely. Dnes už je
dán především celkovým zaostáváním československé ekonomiky a
potud je skutečností už objektivní. S mocnými a vlivnými zájmy na
zachování statu quo, zdaleka už ne omezenými na KSČ a jejich souběžce,, třeba proto počítat i v dlouhodobé perspektivě.
Mimořádnou zdatnost, která však byla a je především mimořádnou bezohledností a nezodpovědností, osvědčilo normalizační vedení tím, že dokázalo, aby se důsledky celkového a stále se prohlubujícího zaostávání československé ekonomiky neprojevily výrazným
snížením životní úrovně. Aby se to podařilo, museli ovšem lidé připustit drastické zúžení pojetí životní úrovně. Nutno přiznat, že se to
obešlo bez viditelných konfliktů. Tuto životní úroveň, redukováním
na životní potřeby »zde a nyní«, zbavenou jakékoli souvislosti s tím,
čemu se jinde ve světě říká »kvalita života«, se tak vcelku jakž takž
daří udržet (životní úroveň mnohých lidí ovšem klesla, afe není tu
nikdo, kdo by chtěl objektivně měřit a výsledky zveřejňovat). Proto
ani vedení státu se necítilo nuceno přistoupit k vážnějším reformám,
které vždy znamenají nebezpečí ohrožení mocenské sféry. Všechno,
co se v tomto smyslu pro reformy dosud udělalo a co se v dohledné
době hodlá udělat, mění jen povrchní, vnějškovou podobu českoslo415

venské ekonomiky, nikoli základní mechanismy jejího fungování. Samostatnost podniků je jen administrativně právní fikcí, podniky jsou i
nadále závislé na cenách, za které budou prodávat, a tvorbu či kontrolu cen stát z ruky ovšem nedal. Volná tvorba cen je pro něj ekvivalent
»anarchie«, stejně jako např. pluralita politických stran. Ovlivnit tedy
všemi dostupnými prostředky tyto ceny bude pro podniky stále mnohem důležitější než kvalitně a levně vyrábět žádané zboží. Kriterium
rentability tak nadále zůstává nedosažitelnou metou. Ceny, které
dnes místo tohoto kriteria působí, jsou zase jen subjektivně založené,
takže nebude výjimkou, když »prosperovat« bude podnik špatně vedený, draze a nekvalitně vyrábějící, který však bude prodávat za výhodné ceny, A naopak, dobře hospodařící podnik může přijít na buben jen proto, že si někde nahoře nedokázal zajistit takové ceny, které
by jeho kvality potvrdily a odměnily. Pak jsou ovšem »samofinancování« či »chozrasčot« (tyto pojmy mluví už samy za sebe) prázdná slova, neboť skutečně rozhodující páky zůstávají v rukou centra, státu či
strany. Volná nebo alespoň podstatně uvolněná tvorba cen by totiž
nemohla nevést k rychlému odhalení nerentabilních výrob a vzápětí k
jejich omezování či rušení, což by zase nutně vedlo ke zvyšování sociálního napětí. Vedení strany a státu dobře ví, že nemá ani autoritu,
ani důvěru k tomu, aby se mohlo s jakýmkoli trochu větším napětím
vyrovnat. Pokračující a zvětšující se ekonomické zaostávání je tak
částí daně, kterou celá společnost platí za to, že má v čele lidi, kteří si
nemohou dovolit žádná nepopulární opatření, jež by se dotkla většího
počtu lidí. Přitom ve sféře ekonomiky bohužel žádná jiná opatření
nejsou a dlouho nebudou na pořadu dne, má-li se zaostávání zastavit
či alespoň zpomalit. Osmdesátá léta znamenají v těchto souvislostech
jen a jen další úpadek: žádný z procesů znamenající zhoršování ekonomické situace se nazastavil a v poslední době si moc i lidé navíc
zvykají na to, že je to v pravidelných intervalech klidně konstatováno
jako samozřejmost z těch nejvyšších míst. (Asi ve smyslu liránkovy
kresby kotce s prasaty, nad nimiž jeden muž s kravatou říká druhému muži s kravatou: »Teď už ví, co žerou. Říkáme jim pravdu.« Prasata nevypadlí, že by jim to zvedlo náladu, ale co jim zbývá, jsou v
kotcích. Např. vláda není s to zajistit splnění plánovaných termínů ani
tak nejostřeji sledovaných staveb, jako je třeba atomová elektrárna v
Mochovcích - skluz činí dva roky - ačkoli jí na této stavbě tolik záleží.) Aby za tohoto stavu bylo možno udržet zdání stability životní
úrovně (resp. její stability v onom presentickém smyslu, o němž již
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byla řeč) a takto oddálit jinak nevyhnutelná nepopulární opatření, bylo nutné sáhnout na samu podstatu národního bohatství m n o h e m rasantněji než kdykoli dříve. To je další základní skutečnost osmdesátých let, o to povážlivější, že v druhé polovině právě o tom, že tomu
tak je, ví kdekdo, stačí se jen trochu zajímat. Zatím však zřejmě stále
platí jakýsi mlčenlivý konsens o tom, že moc si to všechno může
dovolit, nevezme-li lidem jejich životní styl, vzniklý ostatně právě v
sedmdesátých letech (mizerná pracovní morálka, tolerovaná korupce,
masový automobilismus, víkendové exody z měst, přejídání a růst
spotřeby alkoholu, cigaret i drog). Moc si tak může dovolit drancovat
přírodní bohatství a ničit životní prostředí dosud neslýchaným způsobem. Dovoluje si dále rezignovat na péči o hodnoty již vytvořené,
tedy na údržbu v nejširším slova smyslu (tu tedy není třeba mít na
mysli jen historické památky, ale i bytový fond, dnes již včetně odpudivých paneláků, které je bohužel také třeba udržovat a opravovat). V
neposlední řadě si pak moc může dovolit drasticky šetřit na všem, co
se netýká přítomnosti: omezují se výdaje na všechno, co by mělo přinést plody, ať již materiální či duchovní, až v budoucnosti. Je to počínání v duchu hesla »po nás potopa«. To je druhá, podstatně větší část
daně, kterou obyvatelé ČSSR chtě nechtě platí za to, že sociální konflikty se daří udržovat pod viditelným povrchem skutečnosti. Konec
konců ji však platí za stabilitu mocenských poměrů, tedy přesně za to,
co většina lidí verbálně odsuzuje. Za to, že máme v čele neschopné
normalizátory bez jakékoli důvěryhodnosti a autority, platíme hodnotami, kterými ve skutečnosti nemáme právo disponovat, neboť vyprodáváme podstatu národní a státní existence. Toto je něco, co nám
naše děti a děti našich dětí stěží budou moci odpustit.
Flagrantním důkazem toho, že moc je pro stabilitu poměrů schopna doslova všeho, je stav národního zdraví. Ukazuje se, že co do
skladby výživy jsme pomalu evropským unikátem; podle toho také
figurujeme na konci všech tabulek frekvence civilizačních chorob a
střední délky života. Zatímco se skoro všude ve světě omezuje spotřeba živočišných bílkovin ve prospěch bílkovin rostlinných, v ČSSR
spotřeba masa apod. stále stoupá. Protože vepřové a uzenky jsou populárnější než zelenina, strana a vláda vepřové a uzenky lidu dává a
zeleninu jim rozhodně nevnucuje. Přitom tato skladba jídelníčku nejen
zkracuje lidem život, ale povážlivě prodražuje zemědělskou výrobu a
nad únosnou míru zatěžuje životní prostředí. Vepřová je však stále
populární a lidé tyto neblahé souvislosti netuší. Osvěta předstírá,
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že všechno je v pořádku a teprve v poslední době se našli odvážní jednotlivci, kteří ohromené veřejnosti začali ukazovat J a k špatně jsme na
tom po zdravotní stránce ve srovnání s jinými. V zájmu spokojenosti
československých jedlíků je moc ochotna obětovat cokoli, jen aby lidi
nezačali stávkovat či nějak se bouřit. Výkladní skříně českého a slovenského uzenářství se opravdu nedají srovnat s podobnými skříněmi
v Polsku a v SSSR, a to zatím bohužel mluví pro Jakeše, protože lidé
si ani nechtějí, ani neumějí spočítat, jakou cenu za tuto výlohu platí a
jakou ještě zaplatí jejich potomci. To je onen sobecký presentismus
80. let, o kterém jsem se již několikrát zmínil a který není třeba lidem
nějak zvlášť vnucovat. Je to jejich zhlouplá či zoufalá reakce na dvacetiletí normalizace, reakce, která jde ovšem vládnoucí skupině na ruku.
Informace, z nichž by si každý mohl cenu, kterou platí za kus flákoty,
spočítat, se mu ovšem dostávají v poslední době: zejména se to týká
různých alarmujících zdravotnických statistik.
Z dosavadních vývodů plyne, že to však bohužel není jediné možné vysvětlení toho, proč lze registrovat vyhasínání sebezáchovných
instinktů české a slovenské společnosti. Ještě jednou zdůrazňuji, že
lepší informovanost v posledních letech nemá jednoznačný účinek.
Nezapomínejme, že tyto šokující informace působí na společnost v
mnohém ohledu již rozloženou, v níž regulativy, neredukovatelné na
bezprostřední prospěch, působí značně oslabeně. Lidé si dnes uvědomují, jak hluboký úpadek jsme zaznamenali, ale zároveň začínají chápat, jak daleko bychom se museli vracet, kdyby se v čele státu objevili
kompetentní lidé, kteří by byli rozhodnuti napravit, co je ještě vůbec
napravitelné. Proto převládají nálady deprese a bezvýchodnosti. Zdrojem možného optimismu některých kritiků režimu je dnes něco jiného, totiž prolomení hradeb jejich gheta. To je jistě povzbudivé, aleje
to trochu o něčem jiném.
Konec 80. let nás tedy zastihuje na rozcestí: písmo na ukazatelích
cest k záchraně j e dnes čitelnější než před deseti lety, ale vzdálenosti
na nich vyznačené jsou pro netrénovanou populaci nepříjemně dlouhé. Lidé, ať již zcyničtělí ze zoufalství či programově nebo »jenom«
zbavení sebedůvěry a sebeúcty, toto rozcestí mohou docela přejít na
cestě do nejbližšího uzenářství nebo dokonce hospody.
Nikterak si nemyslím, že co jsem tu dosti černými barvami načrtl,
je něco jen československého, že se u nás rozmohla nějaká zvláštní,
jinde neznámá zla. Všechno to více či méně dobře známe i odjinud.
Československé je však přece jen potud zvláštní, že tato zla moderního
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bezbožského, chtivého a na sílu se spoléhajícího světa u nás působí
téměř bez brzd., protiváh, kompenzací. Ani s žádným původním zlem
jsme tedy nepřišli J e n ta známá se u nás roztahují s menšími zábranami, protože se jim málo stavíme do cesty. Jsme organismus, který
ztrácí imunitu vůči všem nemocem, které obcházejí kolem. Ztrácí
imunitu a celkově slábne. Celkově slábne a dále ztrácí imunitu.
Na tomto místě je nejvyšší čas ustat v nanášení dalších temných
odstínů do obrazu stavu československé společnosti, nikoli však proto, že by ten obraz byl přehnaně chmurný, ale proto, že není úplný.
Žel, všechno to, co jej přece jen prosvětluje, je obtížně změřitelné,
takže ocenění toho se budou i výrazně lišit.
Tak například se zdá, že část mladé generace se rozhodla vykročit
ze šlépějí svých předchůdců, těch, kteří dozrávali v 70. letech a vykazují dnes jen nápadnou lhostejnost a pasivitu nebo naopak okázalý cynismus arivistů. Tito mladí lidé se angažují v ekologických aktivitách,
v dění kolem mladé hudby, hledají cesty k náboženské víře a nemálo
se jich přímo angažuje v neoficiálních aktivitách, vystavujíce se tak
pozornosti policie. To je něco, co asi málokdo před několika lety očekával. Generace J e j í ž obrysy se začínají rýsovat, se od té předcházející
s imprintem normalizace liší - alespoň ve svých lepších představitelích - menší ochotou k šaškámám rituálního podrobování moci, a
tedy nechutí ke kariérismu, jistým zatím obtížně vystižitelným idealismem (jakkoli drsné podoby mívá), odporem ke kompromisům a
snad i nečekanou jíž skromností a ochotou k obětem. Nebylo by spravedlivé vyčítat jí, že je málo vzdělaná, protože za to nemůže; ostatně
není první nedovzdělanou generací. Možná horší je, že se zdá méně
odolná - psychicky i fyzicky - v zátěžových situacích (např. vojenská
presenční služba). Ani to nic nemění na tom, že tito mladí lidé jsou
zase jednou originálové, žádné odvozeniny pánů rodičů, že vědí nejen to, co nechtějí - i když to vědí přece jen určitěji - ale i to, co chtějí.
Nejsou-li dost vzdělaní, rozhodně nejsou naivní. A rád bych také řekl,
že dozrávají velmi rychle. Jejich základním rysem je, že jsou opravdoví, opravdovější než několik předcházejících generací, a vážní. Ještě
překvapí a jsem přesvědčen, že v dobrém.
Toto zevšeobecňování je zajisté riskantní, neboť ve skutečnosti je
řeč jen o výrazných typech této generace (dejme tomu patnácti až
pětadvacetiletých) a nevím, nemohu ani vědět, do jaké míry jsou či
nejsou representativní. Vím jen, že tolik a tak výrazných jednotlivců
tu před deseti, patnácti, ale ani před pěti lety nebylo.
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K obrazu československé společnosti v deváté dekádě tohoto století patří ještě dodat dvě nové skutečnosti. Nejspíše nejen kritikům
režimu připadají jako velmi významné; se soudem o jejich skutečném
významu bude však třeba ještě nějaký čas počkat. Předně do značné
míry padly hradby toho, čemu se dlouho říkalo »disidentské ghetto«,
a za druhé se stírají rozdíly mezi otevřenou kritickou aktivitou Čechů
a Slováků. Různých podpisových akcí, ale nejen jich, se v poslední době účastní tisíce a desetitisíce známých a neznámých lidí téměř ze
všech věkových, profesionálních, národnostních a světonázorových
vrstev československé společnosti. Ani tyto počty nezmenšují rizika,
s nimiž je taková účast spojena, nelze ji tedy v žádném smyslu bagatelizovat »masovostí«. Není mým úkolem tento jev tu vysvětlit, ostatně
nebylo by to jednoduché. Snad jen několik předběžných hypotéz: jde
v první řadě o dlouho, velmi dlouho uzrávající plod úsilí Charty 77 a
původních a přidružených iniciativ; celkově optimističtější nálada v
této části Evropy jen pomohla tomuto plodu konečně uzrát. Jde však
stále převážně o výraz snadnějších, protože předpolitických postojů,
motivovaných eticky, zejména solidaritou s postiženými kritiky režimu, či vzbuzenými reminiscencemi na naši minulost, na tu úctyhodnou i na tu tragickou. Předpolítická je i stále ještě pochopitelná snaha
nevyhrocovat, resp. ani příliš neventilovat názorové rozdíly mezi těmito kritiky; s takovouto vzájemnou šetrností se však kritikové nestanou
opozicí, protože se tak budou moci vyhnout nejkontroverznějším, totiž nejdůležitějším problémům budoucnosti této země: právě na ně
třeba hledat odpověď. Skutečná opozice se nevyznačuje jen tím, že na
rozdíl od pouhých kritiků aspiruje na moc či na podíl na moci (intelektuálové by se k něčemu takovému styděli v Čechách přiznat, i kdyby takové ambice měli; zdá se jim to zřejmě příliš nízké); podstatnější
je, že zaujímá postoj ke všem důležitým oblastem života země, tedy
nejen k těm, které je v očích veřejnosti staví do sympatického světla.
Komplex lidských práv, s kterým přišla Charta 77, byl veřejnosti
sympatický (pokud ovšem jim nebyl lhostejný), i když to nikdy nedávala příliš zřetelně najevo. Reakce moci na tyto otázky byla a je konjunkturální. Dnes se např. snaží, ovšem velmi nepřesvědčivě, předstírat jistou starost o tato práva, ačkoli k těm, kteří se o ně starali
vždycky, se nadále obrací jen represivně.
Méně sympaticky by veřejnosti zněly hlasy na téma povinností:
lidských, občanských, profesionálních. Dnešní celospolečenský úpadek lze docela dobře popsat jako důsledek všeobecné ztráty smyslu
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pro povinnosti, které má člověk vůči sobě, svým bližním, obci, svým
spoluobčanům, národu, zákazníkům a partnerům. Které má, chceteli, vůči Bohu.
Složitost naší situace je, jak už řečeno, v komplicitě poměrů,
udržovaných mocí, a lidí, kteří jimi trpí, ačkoli jsou zároveň nuceni je
spoluvytvářet Na tom mnoho nemění, že mnozí tak zejména zprvu
neučinili dobrovolně, natož rádi: nakonec si však zvykli, zabydleli se.
Dokladem toho také je, že se ujala nebezpečně zhoubná teorie »práva
na odškodnění«: kde jsem já, moje rodina, tahle země ... mohli být,
nebýt »jich«! To mně přece dává právo vzít si zpátky to, o co mě připravili ... Tak se z nešťastné rezignace na poctivost dělá rovnou
ctnost, přičemž tu padají jakékoli zábrany, protože každý si pak může
představit, co chce, pokud jde o to, oč byl připraven; každý: i neschopný, i flákač, i zloději. Je to teorie, která říká jinými slovy, že »všechno
je dovoleno«. Je to dovedení představy, že člověk má především práva, ad absurdum.
Říkat i nepopulární věci, bazírovat i na povinnostech, nejen na právech, vyjadřovat se i k problémům, které nebude možné řešit bez
opatření, jež se lidí nepříjemně dotknou: to je nepohodlná, ale obávám se, že nezbytná cesta k vytvoření politické opozice jako skutečné
alternativy stávající moci. Bez zaujetí pozice »stínové vlády« zůstanou
kritikové poměrů zase jen »kulturní opozicí«, která v poslední chvíli
před odpovědností, plynoucí z podílu na moci, nejspíše couvne. Bude mít čisté ruce, ale ty ruce budou ve světě politiky obě levé. To je
tradiční postoj českých intelektuálů.
»Kulturní opozice« je jen jeden z předpokladů politiky, důležitý a
dobrý, protože je eticky zakotven, ale jen předpoklad. Konec 80. let je
místem, odkud by meze eticky zakotvené kritiky měly být již dosti
zřetelné. Nejde o to si ruce za každou cenu zamazat Ale riskovat se
musí.
Abychom na tyto meze v příští dekádě nadále jen zpovzdálí nehleděli, budeme muset překonat sami sebe, mnohé své stereotypy, tradice, své zvyky. A to i když se v poslední době začíná zdát, že konečně
nesou i jisté plody.
*

*

*

V tom je i odpověď na otázku zda dialog či konfrontace. Volit lze
vlastně jen dialog. Konfrontaci nevolíme, konfrontace je to, co zbývá, když
už nic jiného nezbývá. Ale dialog úplně s každým, kdo umí artikulovat?
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Neztrácejme čas s těmi, kteří mluví tak, aby se nestali nepopulárními,
kteří říkají jen to, co by lidé této země rádi slyšeli, resp. nemluví o
tom, co zní nepříjemně. Těm jde víc o sebe a o jejich žlaby než o cokoli jiného. Kde že jsou ti druzí? Že je nikdo nezná?
Možná je zatím opravdu nikdo nezná. Ale jiná důvěra veřejnosti
než ta, která bude založena na přímé, otevřené řeči o věcech, které
nelahodí uchu československého spotřebitele 80. let, je bezcenná.
Myslím tím, že ti lidé se buď stanou známými a důvěryhodnými právě
pro to nepříjemné, co budou říkat nejen o minulosti, ale hlavně o tom, co
nás čeká, máme-li ji překonat, nebo vyhlasme bankrot a vložme svůj osud
do rukou někoho, kdo to tu vezme zkrátka. Třetí možnost nevidím.

KAREL

SKALICKÝ

(Řím)

POSTAVENÍ CÍRKVÍ A VĚŘÍCÍCH V ČESKOSLOVENSKU
OSMDESÁTÝCH LET (*)
Úvodní vymezení námětu
Hovořit o postavení církví a náboženských společností v Československu osmdesátých let je úkol nepohodlný, chce-li se ho člověk
zhostit čestně, to znamená podat obraz nikoliv částečný, ale úplný, a
nikoliv subjektivně pokřivený, nýbrž objektivní.
(*) Tato studie byla napsána jako přednáška pro fran keňské setkání mající za námět »Československo 89 - dialog nebo konfrontace?« a byla tam též ve zkrácené formě přednesena.
Zde vychází v lehce upravené a mírné doplnéné formě. Jelikož jsem se tímto námětem
zabýval z rozličných hledisek a různým záběrem vfcekráte, uvádím pro případného zájemce, kde tyto studie vyšly. Dissenso religioso e coiiaborazioneper i diritti umani in Ce~
coslovacchia, v »Coscienza«, 2/1978, str. 7-8; II dissenso culturale in Cecoslo vacch ia, v
»La voce dell* Amore«, 29/1978, str. 5-7; I Ponteßci e i paesi delV Est. fn dialogo co i goverit i per amore deiia Chiesa, v »11 Sabato« 11 (1979), 5. 31, str, 12-13; La liberta religiös a e
Pideologia, v knize Dissenso e demoerazia nei paesi dell 'est, Vallecchi, Firenze 1980; vyšlo
též v časopise právnické fakulty Lateránské university »Apollinaris«, LIII (1980), str.
293-303; La rivofuzione coruincia con la parola, v »L'AItra Europa«, XII (1987), č. 6
(216), str. 42-55; La Cecoslovacchia Ira Primavera e Perestrojka, v »Regno-attualitá«
XXXUI (1988), č. 593, str. 225-226; La Chiesa tra Primavera eperesirojka, v »L'Altra Europa« XIII (1988), č. 4 (220), str. 37-52; Stát a církev. Rozhovors redaktorem BBC, v »Studie« č. 121 (1/1989), str. 41-46; // dialogo eristiano-marxista a Budapest. II simposio
»Soctetá e vaiorí etici« in una re cente pubblicazione, v »Aquinas« XXXII (1989), sešit 1,
str. 73-106; The Vicissitudes of the Catholic Church in Czechoslovakia 1918-1988, v knize
Czechoslovakia: Crossroads and Crises, 1918-88, Macmillan Press Ltd., London-Hong
Kong 1989.
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Pro obraz nikoliv částečný, ale úplný, by bylo nutno pohovořit o
všech církvích: římskokatolické, řeckokatolické, pravoslavné, českobratrské, československé, lutherské, baptistické, metodistické, starokatolické, ale též o židovské synagoze a nakonec i o těch náboženských společnostech jako unitáři, adventisté, svědkové Jehovovi a
skupiny inspirující se starobylou východoasijskou zbožností hinduistického či buddhistického typu jako Hare Krišna nebo Zen buddhlsmus či náboženská hnutí právě vznikající, jichž je dnes bezpočtu.
Už tento zcela stručný výčet dává tušit, s jakými překážkami by se
musel potýkat přednašeč a jakou trpělivostí by se musel obrnit posluchač, aby tato pestrá mosaika mohla být nejen namalována, ale i zažita. Pro účely našeho setkání se proto budu muset omezit na dvě náboženské tradice: na církev katolickou a na českobratrskou církev
evangelickou (ČCE).
A pro obraz nikoliv subjektivně pokřivený, nýbrž objektivní... nu,
zde začíná další potíž, které nutno čelit, neboť každý hned vidí, že o
postavení věřících ve státě československém mohu mluvit j e n a jedině vycházeje ze své vlastní subjektivity, a ta, nemá-li se stát subjektivistickou, musí se stále poměřovat s objektivním stavem a hledat v
něm korektiv. Proto abych neupadl do subjektivistické jednostrannosti, budu se snažit podat postavení věřících jednak tak, jak ho vidí
věřící sami, jednak tak, jak ho vidí vládnoucí moc.

I. CÍRKEVNÍ POLITIKA »ZNORMALIZOVANÉHO« STÁTU
SEDMDESÁTÝCH LET

Tri zásady
Načrtněme nejprve obecný rámec, který je společný pro všechny
ideově-axiologické směry považované marxismem-leninismem za náboženské, a to z hlediska marxismu-leninismu.
Tento postoj, odhlížíme-li od krátkého období »krizového vývoje«
v roce 1968, z něhož se však získalo patřičné »poučení«, je poměrně
konstantní. V Ústavě ČSSR se praví (článek 16 a 24), že veškerá kulturní politika, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru marxismu-leninismu. Z druhé strany však táž Ústava zaručuje člákem 32 svobodu náboženství: »Každý
může vyznávat jakoukoli náboženskou víru nebo být bez vyznání i
provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem.«
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Kromě toho je třeba mít na zřeteli ještě třetí zásadu, která vyplývá
ze správného chápání marxismu-leninismu, a to, že mezi náboženstvím a vědeckou ideologií marxismu-leninismu je nepřekonatelný rozpor, takže náboženství nemůže hrát v socialismu žádnou positivní roli. To je princip, který sice není zakotven v Ústavě, ale kterým se KSČ řídila od samého počátku a jehož platnost, po dočasném
zakolísání v roce 1968, opět potvrdila. Podívejme se jak.
Projevy představitelů moci
Čtrnáctý sjezd strany, jenž se konal v květnu 1971, zdůraznil - jak
píše v Rudém právu sám Gustáv Husák - nutnost boje o socialistické
vědomí lidí, což znamená, že vědecká ideologie se musí promítnout
do »praktické aktivní činnosti« (RP, 18. srpna 1971).
O pár měsíců později se tímto námětem zabýval ÚV KSČ. Vasil
Bilak promluvil, a co řekl, stalo se směrnicí. »Socialistický člověk pravil - aktivní, uvědomělý tvůrce nové společnosti, musí být osvobozen od předsudků a tmářství. Patří k nim náboženství, které je po staletí spojeno se sociálním útlakem. Je založeno na slepé víře a strachu,
spoutává síly člověka, omezuje možnosti jeho všestranného vývoje a
duchovně ho deptá mravními zásadami, jež nemají nic společného se
skutečným lidským štěstím. Osvobození člověka od náboženství se
nevyřeší během jedné generace. Jde o dlouhodobý složitý proces. Z
toho vyplývají vysoké nároky na ateistickou propagandu a výchovu,
jejímž smyslem je vymanit věřícího z duchovního útlaku a probudit v
něm vědomí vlastní síly, schopnosti a rozumu« (RP, 30. října 1972).
Místopředseda vlády Matěj Lúčan pak dodává: »Nerozlučnou součástí
práce na ideologické frontě je působení k postupnému překonávání náboženských předsudků. Nevyzývám k žádné isolované vědeckoateistické
kampani. Chápu tento úkol jako organickou součást naší světonázorové
výchovy, kterou je třeba zesílit zvláště v řadách naší strany, školské i mimoškolské výchovy v řadách mládeže a mezi inteligencí ...« (tamtéž).
V témže roce pak vychází lednové číslo Nové mysli, celé věnované ateistické propagandě. Ministr kultury ČSR, dr. Jaroslav Hájek tam napíše:
»Není možné připustit názor, že náboženství by snad mohlo v podmínkách socialismu hrát nějakou pokrokovou úlohu. To by bylo vážným porušováním základních marxisticko-leninských ideologických principů«®.
(1) J. HÁJEK, Sociafistický stál, církve a náboženské společnost/, v »Nová Mysl«, sešit č. 1,
leden 1972, str. 123.
424

Profesor Trávníček mluví o barikádě aneb církevní Švejkovi na
O tři leta později, na zasedání rozšířeného federálního výboru
Sdružení katolických duchovních Pacem in terris, jež se konalo v Olomouci 28. října 1975, promluvil ke shromážděným knězim místopředseda ústředního výboru Národní fronty, prof. dr. Tomáš Trávníček.
Mluvil o tom, co všecko musí socialistická společnost dosáhnout, a
když už se zdálo, že je toho dost, dodal: »
to vše socialistické společnosti nestačí. Chceme víc - chceme dosáhnout stavu, aby náš
občan poznal zákonitosti vývoje přírody a vývoje lidské společnosti,
aby uměl na základě tohoto vědeckého poznání zvládnout přírodu a
usměrňovat a řídit společenský vývoj. Jsme přesvědčeni, že proces
výchovy musí být završen zformováním marxisticko-leninského světového názoru, který na základě vědeckého poznání umožňuje aktivně, uvědoměle vlastní budoucnost formovat a ne odevzdaně, pasivně
čekat, co přijde. Proto zcela otevřeně i na této půdě nemohu než opakovat, že v této oblasti je a bude trvat nepřekonatelný rozdíl mezi
ideologií komunistů, mezi ideologií socialistického státu, a mezi ideologií náboženskou a církevní. Po celé období budování socialistické
společnosti budeme dále svádět zápas o vědomí člověka, aby se stal
skutečně aktivním tvůrcem své budoucnosti. Tento zápas povedeme
trpělivě, především positivními změnami životních podmínek, podmínek
bytí našich občanů, a samozřejmě soustavnou, stejně významnou ideologickou prací na všech úsecích společnosti. Používám-li tyto velmi otevřené formulace právě na této půdě, pak mohu položit velmi závažnou, pro
vás jistě životně závažnou otázku: Je důvod k tomu, aby se věřící, aby
se církve, aby se kněží a duchovní v důsledku této skutečnosti postavili na druhou stranu barikády, anebo je důvod pro to, aby se i při této
situaci, kterou jasně říkáme doma i v mezinárodním měřítku, podíleli
na realizaci politiky strany, která má nejvyšší, vpravdě humanistický
cíl: stále lépe uspokojovat hmotné a duchovní potřeby občanů?« (2).
Zřejmě však šlo o otázku čistě řečnickou, neboť pan profesor
nerušeně pokračoval v hovoru, a když skončil, přítomní duchovní zatleskali a rozešli se do svých domovů. Katolické noviny pak přinesly
tento projev s téměř měsíčním zpožděním, 23. listopadu 1975. Snad
proto, že některé pokrmy jsou stravitelnější, když jsou trochu odleželé? Nicméně, jak vidno, existuje i církevní švejkovina.
(2) T. TRÄVNICEK, V nejširši jednotě všeho lidu, v »Katolické noviny«, 23. listopadu 1975,
str. 3-4.
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Pan vrchní církevní tajemník mluví opět o barikádě
Avšak ne dost na tom. O dva roky později promluvil na toto téma
sám zmocněnec pro věci církevní, dr. Karel Hrůza. Vyzdvihl skutečnost, že v »Ústavě ČSSR je zaručeno každému o b č a n o v i n e j e n vyznávat libovolnou víru a provádět náboženské úkony, pokud to není v
rozporu se zákonem, ale i právo vést protináboženskou propagandu«,
vypočítal všechna dobrodiní, jimiž socialistický stát nepřestává zahrnovat všecky církve, a pak, aby bylo jasno, ocitoval doslova výrok
Vasila Bilaka, podle něhož - jak jsme už slyšeli - »socialistický člověk ... musí být osvobozen od předsudků a tmářství. Patří k nim
náboženství, které je po staletí spojeno se sociálním útlakem ...« atd.
a že ateistická propaganda má za úkol »vymanit věřící z duchovního
útlaku a prohloubit v nich vědomí vlastní síly, schopnosti a rozumu«.
A když už byl v tom citování, ocitoval i profesora Trávníčka, aniž
uvedl jeho jméno, ba aniž uvedl, že vůbec někoho cituje, a píše, co už
jsme též slyšeli: »Po celé období budování socialistické společnosti
budeme svádět zápas o vědomí člověka* aby se stal skutečným
aktivním tvůrcem své budoucnosti. V této oblasti je a bude trvale
nepřekonatelný rozdíl mezi ideologií komunistů a mezi ideologií
církví a náboženství. Tento zápas povedeme trpělivě a b u d e m e vytvářet všechny podmínky, aby se v průběhu budování socialismu
ateismus upevnil ve vědomí každého československého občana. Je
třeba si položit otázku; Jsou rozumné důvody pro to, aby se věřící stavěli na druhou stranu barikády? Nebo aby se podíleli na realizaci politiky naší strany, která má vpravdě humanistický cíl ...« (3) atd., jak
jsme už slyšeli.
Modus moríendi a vatikánská
»Ostpolitik«
Kdyby šlo o texty literárně či filosoficky cenné, vyplatilo by se pátrat, kdo od koho opisoval. Obávám se však, že věc bude zajímat toliko historiky, kteří se budou jednou zabývat vývojem církevní politiky
v době Husákova správcování. Nás tu spíše zajímá vlastní noetická
struktura těchto výroků. A tuto strukturu bych si dovolil pro větší
jasnost pointovat asi takto: Kain pravil Ábelovi: zaručuji ti svobodu
dýchání, nicméně věz, že vytvořím všechny podmínky, aby ses pomalu, a nebudeš-li se cukat, i bezbolestně zadusil.
(3) K. HRŮZA, Socialistický stát a náboženství. K zabezpečováni ústavou zaručeného práva
svobody vyznáni, v »Rudé právo«, 23. února 1977» str. 3.
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To je myšlenková náplň církevní politiky v období normalizace J a k
byla formulována jejími směrodatnými činiteli. A nemyslím, že mé
pointování, které jsem si dovolil, by ji nějak povážlivě deformovalo.
Pro vnímavého pozorovatele bude jistě s podivem, že v přibližně
stejné době, kdy představitelé vlády se takto upřímně vyjadřovali o
tom, jak chápou církevní politiku, představitelé Vatikánu přesto s
nimi jednali a v březnu roku 1973 dokonce i ujednali obsazení čtyř
biskupských stolců: Báňské Bystrice (Josef Feranec), Trnavy (Ján Gábriš), Nitry (Ján Pasztor) a Olomouce (Josef Vrana). Nelze se proto
divit, že se tenkrát z řad české církve ozvaly hlasy plné obav. Tyto
obavy by se daly shrnout asi takto: Známe svoje pappenheimské z
vlastní bolestné zkušenosti lépe než vatikánští diplomaté, kteří k nám
přicházejí jakoby z jiné planety. Víme, co naši soudruzi ve skutečnosti
chtějí, takže je těžké si představit, že nějaká dohoda s nimi uzavřená
by mohla znamenat něco jiného než lézt do pasti, kterou nastražili, a
tedy ne modus vivendi ale modus moriendi církve. Avšak co si mysleli
představitelé Vatikánu a zvláště onen architekt vatikánské »východní
politiky«, mons. Casaroli? Mysleli si své, takže je těžko říci, co přesně.
Nicméně je možné se toho z různých náznaků domýšlet a vyjádřit to
z důvodů větší jasnosti a stručnosti zcela lidově asi takto: Inu, řeči se
mluví a pivo se pije, zatímco Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Přijde čas, kdy soudruhům začne jít tlustýma do tenkých a pak zjihnou.
Zatím vyjednávejme. Nemusí přece pršet, stačí když kape. A i když
neukápne vůbec nic, nevadí. Ani to nic není k ničemu. Vždyť stokrát
nic umořilo osla. A čas ukáže, kdo z nás je osel. My máme za sebou
bezmála dva tisíce let. Ne nadarmo prý mons. Casaroli horlivě studoval děje Francouzské revoluce.

Smysl ateistické propagandy podle V. Biíaka a K. Hrůzy
Vraťme se však z oblasti dohadů k církevní politice československého státu v období normalizace. Tato politika klade vedle sebe
dvojí sérii tvrzení: jednu, která zaručuje svobodu vyznání, nikoliv
však šíření náboženského přesvědčení, a druhou, která zaručuje svobodu šíření marxismu-leninismu, o němž tvrdí, že j e v nepřekonatelném protikladu k náboženství a musí definitivně zapustit kořeny ve
vědomí každého občana československého státu, jinak by se socialismus nevybudoval. A ještě jedna skutečnost je pozoruhodná: Tento
rozpor nebyl v literatuře vědeckého ateismu vzat na vědomí jako
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rozpor• takže, pokud vím, neexistuje v současné čsL marx-leninské
produkci žádná studie, která by se tímto rozporem teoreticky zabývala. Jak si toto prázdno vysvětlit? Nevidím jiné vysvětlení než toto:
Tento rozpor lze buď a nebo ... buď ho kritizovat tak, že z něj nic nezbude, což by ovšem mělo za následek i podkopání celé církevní politiky čsl. státu v období normalizace, anebo se lze snažit ho ideologicky ospravedlňovat, což je však neméně nebezpečné, neboť by to
mohlo nakonec vést jen k většímu ozřejmění jeho neudržitelnosti
přesně podle lidové průpovědi, jež praví, že čím se kdo s hnojem víc
maže, tím víc smrdí. A tak jediná schůdná cesta se zdá být tato;
umlčet ty marxisty, kteří by měli schopnost a kuráž řečený rozpor kritizovat, což se i stalo, a nastoupit cestu pokud možno soustavného
zamlčování, zamlžování, případně žvástavého ukecávání tohoto rozporu,
což se i děje. Ne sice s velkou bravurou, ale za to s notnou dávkou arogance, která je částečně vysvětlitelná euforií z povedené normalizace či,
přesněji řečeno, z normalizace považované za vydařenou.
Soudruzi Bilak a Hrůza však řekli jednu zajímavou věc, že totiž
smyslem ateistické propagandy je »vymanit věřící z duchovního útlaku a
prohloubit v nich vědomí vlastní síly, schopností a rozumu«. Nanejvýš pozoruhodné! Neboť zdá se mi, že právě to se začíná uskutečňovat. Ne sice
tak, jak si to jmenovaní soudruzi představovali, ale to se stává, když šije
někdo přespříliš jistý, že zná zákonitosti vývoje lidské společnosti, a buduje tudíž tak horlivě, až zjistí, že co vybudoval, musí přebudovat. Staří říkávali: dvakrát měř a jednou řež. Naši soudruzi však řežou, až třísky
lítají. Jenomže co se stane, až se třísky spojí? Podívejme se proto na
naše téma nikoliv z hlediska řezáčů, ale z hlediska třísek.
Tu však dlužno konstatovat, že z první poloviny sedmdesátých
let nemáme zatím dokumenty, z nichž by vysvítalo, co si třísky opravdu myslely. Předně neměly moc příležitostí vyjádřit, co si opravdu
myslí, a strach byl ještě příliš silný, aby si to dovolily. Bylo by sice
možné s pomocí přátel sestrojit po paměti hovory, které věřící v té době mezi sebou vedli, když se sešli za zavřenými dveřmi a byli si jisti,
že je nikdo neposlouchá. Taková rekonstrukce by se však sotva vyhnula stylu »jedna paní povídala«, a tak od ní upustíme.
II.

NEPŘEDVÍDANÉ

OKOLNOSTI

Staly se však dvě věci, které protrhly toto vynucené mlčení. 1. ledna roku 1977 explodovalo Prohlášeni Charty 77 & 16. října 1978 došlo k
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nepředvídané události: Byl zvolen za papeže krakovský arcibiskup,
kardinál Karol Wojtyla.
Charta 77 a řetězová reakce slova pravdy
Prohlášení Charty lze bez nadsázky nazvat explozí. Několik třísek
se dalo dohromady a promluvilo. Klidně a téměř pokorně, odvolávajíce se na Mezinárodní pakty, které byly jménem čsl. republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a začleněny do
československého zákoníku jako jeho platná součást 23. března 1976.
Pokud jde o naše téma, říká se v tomto dokumentu, že »svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu,
je systematicky omezována mocenskou svévolí: oklesťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty
státního souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem či skutkem projeví;
potlačováním výuky náboženství apod.« (4).
Provenience lidí, kteří tu spojili svůj hlas, byla různá. Byli v ní především vyloučení vysocí funkcionáři komunistické strany jako Jiří
Hájek a Zdeněk Mlynář, byli v ní lidé kultury bez vyhraněné náboženské příslušnosti jako Jan Patočka a Václav Havel, ale byli v ní i
křesťané jak protestantského, tak katolického vyznání,
Jak se zachovalí v tomto choulostivém okamžiku představitelé jednotlivých církví? Nutno konstatovat, že dosti zmateně. Jedni se prostě distancují, jiní »se diví« a opět jiní dokonce odsuzují, Biskup Tomášek spolu s ordináři Čech a Moravy prohlašují - jak praví, »s veškerou
vážností« - že »nejsme žádnými signatáři této charty«. Slovenští ordináři už vyjadřují údiv, že autoři Charty nechtějí uznat positivní prvky
v našem socialistickém zřízení (5). Katolické noviny ovládané »paxterriery« si dovolily dokonce jménem věřících »rozhodně odsoudit pomlouvačné akce zkompromitovaných lidí, šířících pomluvy proti naší
socialistické vlasti«, a katolická Charita dosáhla vrcholu, když se ztotožňuje s článkem Ztroskotanci a samozvanci z Rudého práva.
Představitelé českobratrské církve evangelické se s překvapením
dočetli v denním tisku, že odsoudili Chartu, pročež vydali prohlášení,
(4) Sr. Křesťané a Charta 77. Výběr dokumentů a textu, připravil V. PRECAN, Index - Opus
Bonům, München 1980, str. 27.
(5) Třeba ovšem dodat, že tzv. prohlášeni slovenských biskupů o Chartfc 77 je dosti problematické. Stačí si přečíst Prohlášení slovenských biskupů proti Chartě vylháno, ve »Studie« 51 (in/1977), str. 248.
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kde se říká, že nikdo z nich o ničem neví a Chartu nepodepsal. Až
později prohlásí o těch, kdo ji podepsali, že »nepochopili následky této
své angažovanosti«, a vyzývají je k dodržování kázně. Ostatní církve,
včetně náboženské obce židovské, Chartu odsuzují ve dvou společných prohlášeních.
Dlužno však dodat, že odstup církví a některých křesťanů od Charty nebyl motivován jenom strachem z režimu. Byly i jiné motivace, o
nichž ovšem není snadno říci, do jaké míry byly míněny vážně a do jaké míry sloužily jen jako výmluva. Ať už tak či onak, tyto motivace,
jak jsem je slyšel a jak si na ně vzpomínám, lze shrnout do těchto čtyř:
a) Některým vadilo, že Charta je dílem »exkomunistů«, kteří si tak
vyřizují mezi sebou své účty a »co my bychom si měli pálit prsty kvůli
jejich kaštanům«? b) Jiným opět Charta byla »mícháním do politiky«, jež církvi a zbožnému křesťanu nikterak nepřísluší, c) A byli i
tací, jimž výhradný důraz na lidská práva bez jakéhokoliv poukazu na
práva Boží zněl příliš ateisticky, d) A ještě jiným vadilo, že Charta
chce vlastně jen dodržování socialistické zákonnosti, čímž vlastně jen
podporuje komunismus.
Co říci? Maně člověku napadají slova básníkova (Neruda): »Ej, co
ty řečí, co všechny ty klevety.« Nedělaly nic jiného než rozčvachtávaly půdu, takže kdyby slovo pravdy nebylo jako skála, nebylo by bývalo
z té zbahnilosti vybřednutí. Ať už se však o Chartě a hlavně o jejích
iniciátorech říkalo cokoliv, jedna věc stojí a zůstane stát na věky jako
jejich nehynoucí zásluha: Charta konečně řekla pravdu. Dokázala odvahu k pravdě. A jak řekl svatý Tomáš Akvinský: omne verum a quocumque dicatur a Spiritu sancto estt pravda, ať byla řečena kýmkoliv, je
od Ducha svatého. A to byl výbuch. Vždyť najednou bylo hlasitě
vykřiknuto, že onen král z Andersenovy pohádky je opravdu nahý.
A tak Charta přes mnoho nerudného povyku rozpoutala cosi, co
lze nazvat řetězovou reakcí slova pravdy. Od toho okamžiku najednou
jako když se pytel roztrhne s různými otevřenými dopisy, protesty,
dokumenty, peticemi, memorandy, prohlášeními, podněty apod. Pokud jde o věřící a jejich postavení ve společnosti, najednou je tu
obsáhlý Dokument českobratrských evangelických duchovních, pak Memorandum o situaci řeholních společností v ČSSR, Dokument Charty
č. 9/1977, celý věnovaný náboženské svobodě a svobodě svědomí,
Prohlášeni skupiny duchovních českobratrské církve, Zvěřinový dopisy
biskupu Tomáškovi, redakcím Rudého práva, Lidové demokracie, Katolických novin, dopisy Tomáše Vlasáka, Václava Diviše, Františka
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Vlasáka a Karla Soukupa biskupu Tomáškovi, dopis Marie Rút Křížkové presidentu republiky, abych jmenoval jen ty první vlástovky (6).
Papež Slovan přicházející ze země reálného socialismu
Stala se však ještě jedna nepředvídatelná věc, která citelně ovlivnila vývoj náboženské situace v Československu. Nepřetržitá řada 44
italských papežů pokrývající od posledního papeže »cizince«, Holanďana Hadriána VI. (1522-1523), časový prostor čtyř a půl století byla
najednou přetržena, když byl zvolen papežem proti všemu očekávání
krakovský arcibiskup, kardinál Wojtyla, a tedy muž, který měl svou
hlubokou existenciální zkušenost s »reálným socialismem« a byl nadto i Slovan. Ve své první programatické encyklice říká jasně: »Cesta,
kterou musí církev jít při plnění svého poslání, je člověk v plné pravdě
své existence a svého osobního i společenského bytí.« Proto církev
»se musí společně se všemi lidmi dobré vůle neustále tázat, zda Deklarace lidských práv a přijetí její litery znamená všude také uplatňování jejího ducha«. A pak dodává: »Je těžké přijmout třeba i jen z čistě
lidského hlediska stanovisko, podle něhož pouze ateismus má občanské
právo ve veřejném a společenském životě, zatímco věřící, jakoby ze zásady, jsou sotva trpěni, anebo se s nimi jedná jako s občany nižší třídy, či dokonce - ano, i to se stalo - jsou zcela zbaveni občanských práv« (7).
Tento důraz, který papež položí na lidská práva, pohorší sice ty
katolíky, kteří sympatizují s biskupem Lefebvrem, takže nařknou papeže, že pro lidská práva zapomněl na práva Boží (jako kdyby všemohoucí Bůh potřeboval nějaká práva a jako kdyby se v Ježíši Kristu neztotožnil s každým člověkem). Pohoršil však i naše soudruhy, jako je
Richard Najman, který v Tribuně napsal: »Dnes již víme, že Jan Pavel
II. je jedním z nejreakčnějších papežů tohoto století, který se svým
antikomunismem čestně řadí vedle Pia XI. a Pia XII. Jeho encykliky
jsou příkladem logické ekvilibrístíky, přičemž projevuje schopnost dát
pojmům nový obsah a tím zvrátit jejích smysl. Sice prohlásil hned po
svém zvolení, že chce účinně přispět věci míru, rozvoje a mezinárodní
spravedlnosti, nevměšovat se do politiky, ale brzy se ukázalo, že to, co
je vlastně politika, určuje papež sám« (8).
(6) Tyto a jíné dokumenty jsou sebrány v již citované knize Křesťané a Charta 77 a v Časopise »Studie« 54 (W1977), str. 485-508.
(7) Sr. Vykupitel člověka, č. 17, Velehrad - Křesťanská akademie, Řim 1979, str. 41 a 43.
(8) R. NAJMAN, Čertovo kopýtko klerikálního aníikomunismu, v »Tribuna« Č. 13,28. března 1984.
Sr. též dopis kardinála Tomáška časopisu »Tribuna« ve »Studie« 93-94 (JJI-Í V/1984), str, 295.
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Je věru potěšitelné, že soudruh Najman přiznal papeži schopnost
dávat pojmům nový obsah. Kéž by tou schopností slynuli i současní
ideologové marxismu-leninismu ve vlastech českých a slovenských.
Ale pohříchu neslynou. A zvláště ne v oblasti filosofie náboženství,
jak dokázal na samém prahu osmdesátých let Jiří Loukotka ve své
práci Vědecký ateismus a světonázorová výchova.
Charta 77 zajisté si nemohla přát lepšího potvrzení své linie, než
jakého se jí dostalo tímto prvním papežovým dokumentem. Ba víc.
Stalo se, že když v říjnu roku 1979 byli postaveni před městský soud v
Praze členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, papež se
jich pří své nedělní modlitbě Anděl Páně veřejně zastal vedle politických vězňů v Argentině a obětí masakrů v Kambodži. Jaký to příklad
pastýřům Božího lidu, příklad, který - jak lze s potěšením konstatovat - nevyzněl naprázdno.
Za kardinálem Tomáškem vstávají noví bojovníci
Krátce před nastoupením Karola Wojtyly na stolec svatého Petra
se stalo, že Vatikán a československá vláda se opět na něčem dohodli,
a sice, že dosavadní apoštolský administrátor, biskup Tomášek, se stane plnoprávným arcibiskupem pražským (30. prosince 1977). A i to
byla událost, jak se brzy ukázalo, jež podstatně ovlivnila náboženskou
situaci Československa. Tomášek, jmenovaný navíc krátce předtím
kardinálem, přestal být v labilní pozici apoštolského administrátora a
nadto se mohl plně opřít o nového papeže, který znal situaci z první
ruky, takže měl tak říkajíc krytá záda. Mohl nyní účinněji pozvednout
svůj hlas. A taky ho pozvedl. Při různých příležitostech: když Katolické noviny nehodlají tisknout jeho příspěvky (9), když jde o to oznámit PiT, že jsou církevně nezákonnou organizací (10), když časopis
Tribuna napadl Jana Pavla II. jako nejreakčnějšího papeže tohoto století (li), když časopis Otázky míru a socialismu napsal, že »imperialistické síly se snaží z katolické církve v Československu udělat jakési
potenciální centrum protisocialistické opozice« (12), když je v přípravě novelizace zákona o umělém přerušení těhotenství (13), když jde o
(9) Sr. Čf jsou katolické noviny?P v »Studie« 85-86 (1-11/1983), str. 153.
(10) Sr. Dopis otce kardinála Tomáška Pitu, v »Studie« 83 (V/1982), str. 458-459; Dopis otce
kardinála Tomáška Pitu a Katolickým novinám, v »Studie« 84 (VI/1982), str. 610-611.
(11) Sr. Kardinál Tomášek píše časopisu Tribuna, v »Studie« 93-94 (III-I\71984), str. 295-296.
(12) Sr. Kardinál Tomášek k článku Yasila Bydy, v »Studie« 104-105 (1I-IIL1986), str. 231-233.
(13) Sr. Kardinál Tomášek k novelizaci zákona o potratu, v »Studie« 107 (V/1986), str. 354356.
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to zastat se dr. Vladimíra Fučíka, Květoslavy Kuželové a Adolfa Rázka
odsouzených pro šíření náboženské literatury (14) atd. až po jeho velikonoční poselství z minulého roku (15) a jeho dva dnes už slavné dopisy, jeden katolickým věřícím a druhý předsedovi vlády Lubomíru
Štrougalovi (16).
To všecko je nový kvas v československém těstě. Pakliže si před
lety soudruzi na ministerstvu z kardinála utahovali, říkajíce, že je generál bez vojska, a když on sám si tu a tam posteskl, že je bez zázemí,
tedy dnes už tomu tak není. Bez nadsázky lze říci, že »vstali noví
bojovníci«. Ne ovšem ti Zápotockého. Pročež by bylo lépe nenazývat
je vůbec bojovníky, ale prostě křesťany.,
III. N Á B O Ž E N S K É O B R O Z E N ! A N E B O P R O B U Z E N ! D U C H O V N Í

AKTIVITY?

Nemáme k dispozici ani nejzákladnější data
A tak se mluví o náboženském probuzení či obrození a tak podobně. Sociologové vědí, jak je nesnadné tento fenomén »měřit«. Režim
se holedbá, že Československo se stalo zemí »masového ateismu«
(sic!). Úřední průzkumy prý prokázaly postupný pokles počtu
věřících. V roce 1946 80%, v roce 1969 55% a v roce 1980 už jen 30%,
čemuž by na Slovensku odpovídala čísla 95%, 75% a 51%. Marxistická
socioložka Erika Kadlecová však říká: »Nemáme k dispozici ani nejzákladnější data o vývoji religiosity ... Z hlediska velkých čísel posun k
vyšší religiositě v celé populaci asi nebude příliš znatelný. Jde spíš o
probuzenou duchovní aktivitu určitých skupin, již však nelze podceňovat vzhledem k její intenzitě, odhodlanosti a možnému pozdějšímu vlivu. Při vší různosti zkušeností se zdá být nesporné, že náboženství se bere vážněji ... není vázáno na periferní a zaostalé vrstvy
obyvatel ... Zájem o náboženství a církevní život je, jak se zdá, patrnější ve městech (Praha) než na venkově, mezi intelektuály (došlo,
jak známo, k řadě konverzí) a mezi mladými lidmi« (37). Tolik tedy
bývalá tajemnice pro věci církevní, která v období Dubčekově vystřídala v této funkci nám už dobře známého Karla Hrůzu, který však,
jen malinko si oddychnuv, opět vystřídal Eriku Kadlecovou. Ať už se
(14) Sr. Kardinál Tomášek píše Městskému soudu v Praze, v »Studie« 109 (1/1987), str. 76.
(15) Sr. Velikonoční poselství pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška, v »Studie« 118-119 (IV-V/1988), str. 360-365.
(16) Sr. Dva dopisy Otce kardinála Františka Tomáškai, v »Studie« 116-117 (11-111/1988),
str. 77-82.
(17) E. KADLECOVÁ, Oživení zájmu o náboženství, v »Studie« 104-106 (II-IV/1986), str, 189.
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však o náboženském probuzení soudí jakkoliv, jeden nepopiratelný
fakt tu je, a to je rostoucí odvaha věřících, jak jednotlivých, tak
sdružených, zasazovat se různými způsoby za respektování svobody
svědomí, svobody náboženské a svobody občanské. Tento nový fenomén, omezený zprvu na Chartu 77 a na VONS, se postupem času rozrůstá a nabývá stále masovější povahy.
Věřící pozvedají svůj hlas
Nemýlím-li se, bylo to po prvé v roce 1978, že se 2.000 farníků
středočeského městečka Rožmítálu obrátilo dopisem na presidenta
republiky s žádostí, aby jejich farář, jenž byl zbaven státního souhlasu
k výkonu duchovenské služby, mohl i nadále působit jako farář v
jejich farnosti (18).
Na bolestně pociťovaný nedostatek náboženské literatury odpoví
katolíci tím, že vytvoří rozsáhlý samizdat, který tak zneklidní policii,
že začne citelně zasahovat, po prvé 10. září 1979 široce založenou
šťárou v Praze, Brně, Olomouci a jiných místech a zatkne Františka
Líznu, Rudolfa Smahela, Josefa Adámka, Jana Krumpholce, Josefa
Vlčka a zadrží mnohé jiné, mezí nimi i Josefa Zvěřinu, Jiřího Kaplana, Mečislava Razíka, Silvo Krčmeryho a další (19).
Řeholníci, kteří jsou považováni za cosi nezákonného, ač neexistuje
zákon, který by je zakazoval, se začnou prostě via facti obnovovat formou malých jakoby rodinných či příbuzenských skupin. Zvláště se v
tom směru angažoval františkán Josef Bárta, který byl za tuto činnost
odsouzený 7, dubna 1982 na 18 měsíců. Než však mohl nastoupit výkon trestu, zemřel ve věku 62 let, z nichž téměř třetinu prožil v komunistických lágrech (20).
Jestliže se ateistická propaganda v minulosti nemusela obávat, že jí
budou věřící kritizovat a jí odmlouvat, začínají jí nyní časy méně pohodlné. Stane se, že když slovenská televize uvede v říjnu 1980 program »Od mýtů k vědě«, dostane jménem »mladých z Podtater« odpověď, kterou si jistě nedala za rámeček. »Chcete nám vtisknout do
rozumu, že jsme jen zvířata? A co potom morálka? K čemu je úsilí být
dobrým člověkem, když zdechneme jako zvíře ... a konec!? Nečervenáte
(18) Sr. Dopis rožmitálských farníků, v »Studie« 62 (11/1979), str. 166-167.
(19) Sr. Tažení proti nezávislé katolické literatuře\ v »Studie« 66 (VI/1979), str. 536-537;
Taženi proti katolíkům a samizdatu na Moravě, v »Studie« 103 (1/1986), str. 57-65.
(20) Sr. Odsouzený Otec Bárta soudí soud, v »Studie« 83 (V/1982), str. 467-484; Bílá kniha ve
věci Josefa Bárty, v »Studie« 78 (VI/1981), str. 575-589.
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se? Nechcete i Vy maskovat na venek něco, co není skutečnost? Nejste jako hrob, navenek pěkná zelená travička a uvnitř pach, hniloba
a kosti?« (21).
Kromě těchto iniciativ, vzácných pro svou mravní inspiraci, avšak
omezených na několik desítek či stovek zúčastněných, můžeme v
poslední době pozorovat úkaz nový kvalitativně odlišný. Iniciativy
věřících nabývají charakteru masových hnutí. První případ toho druhu byla podpisová akce J e ž se spontánně zrodila, jakmile se rozkřiklo,
že kardinál Tomášek pozval Jana Pavla II. (dopisem z 11. dubna 1984)
k účasti na oslavách tisícíhostého výročí smrti svatého Metoděje v roce 1985. Přes nátlaky, šťáry a výslechy Státní bezpečnosti text pozvání
podepsalo 17.000 občanů. Svatý otec sice nepřijel, zato však přijela
Matka Tereza (9.-11. listopadu 1984) provázená jak v Praze, tak v Brně
hromadnými projevy nadšení, úcty a lásky (22).
Svatometodějská pouť na Velehradě
Svatometodějské oslavy, které pak následovaly, byly bezpochyby
jedinečnou a lze říci mezníkovou událostí. Vlastní velká pouť se uskutečnila na Velehradě v neděli 7. července 1985. Podle odhadu se jí
účastnilo nejméně 150 tisíc věřících z Čech, Moravy i Slovenska. Ale
to nejúžasnějši bylo ono podivné fluidum svobody, které se zmocňovalo přítomných. Píše jeden účastník: »Ten úžasný pocit svobody, jako by to ani nebylo u nás, pocit svobody dětí Božích. Proč jen, myslím
si, se tak často bojíme, proč se ustrašeně skrýváme? Když Bůh je s námi, kdo proti nám? A tam na Velehradě s námi Bůh skutečně byl, to
cítili všichni, snad i ti, kdo tam nepřišli z vlastní vůle. Tak celá noc
plná modliteb a zpěvu byla jakousi duchovní radostnou přípravou na
velkou nedělní poutní slavnost. Nezapomenutelným zážitkem bylo
již svěží nedělní ráno se zástupy vlídných a usměvavých tváří, jež
mnohé probděly noc, a přece tak radostné a plné svobody ... Jak úžasná byla spontánní touha lidu po pravdivosti a odmítání lží a klamu,
překrucování a formalismu, to se projevilo při úvodních slovech
vládních představitelů projevy nesouhlasu, pískotem a voláním a také hlasitým opravováním výroků těchto představitelů státní moci. Ale
nebyly to projevy politické reakce či nenávisti vůči nim, ale zcela přirozené a spontánní projevy lidu, který zná pravdu a touží po pravdě, a
(21) Sr. Mladí na Slovensku píší televizi, v »Studie« 76-77 (IV-V/l981), str, 452-453.
(22) Sr. Potíže spapežským pozváním; v »Studie« 93-94 (III-IV/1984), str. 308-309; Návštěva
Matky Terezy v Československu, v »Studie« 97 (1/1985), str. 76-80,
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proto odmítá vše nepravdivé nebo zlovolné ... Byl to naprosto přirozený projev svobody ducha, který naplnil všechny věřící, přenášel se z
jednoho na druhého, uchvacoval a dával opojný pocit síly, jistoty a naděje ve vítězství pravdy« (23).
A jiný účastník této pouti dělá z nezapomenutelného zážitku tento
závěr: »Co to všechno znamená pro nás, velehradské poutníky? Ovoce působení Konstantina a Metoděje se stalo právě onou nadčasovou hodnotou, duchovním bohatstvím všech Slovanů. I realisticky
uvažující politik musí k němu přistupovat stejně jako my: s pokorou, s
úctou, na kolenou. Pokud to neprožije, nepochopí. Pokud nepochopí,
nemůže se ztotožnit. A čistě realisticky: co to pro politika budoucnosti znamená neztotožnit se, alespoň v něčem, se snad jediným duchovním hnutím u nás?« (24).
Řetězová reakce pouti
Svatometodějská pouť na Velehradě jakoby rozpoutala opět jakousi řetězovou reakcí další poutě a podobné podniky. 6. března 1988 se
dostává na pořad blahoslavená Anežka, k jejíž poctě se toho dne konala
ve svatovítské katedrále bohoslužba, která přilákala i přes různá policejní
protiopatření davy věřících. Po mši svaté se pak »několik tisíc poutníků
shromáždilo před arcibiskupským sídlem a skandovali a provolávali slávu
kardinálu Tomáškovi, Svatému otci, požadovali návštěvu papeže, náboženskou svobodu, věrné biskupy a podobně« (25).
25. března 1988 se koná na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě
formou podvečerní vigilie pokojné shromáždění věřících modlících se
s rozžatými svícemi za respektování náboženské svobody a občanských
práv. Lidé se sešli, začali se modlit a hie: »Bolo otřesné počuť muža v uniforme, ako vydal rozkaz: Bite ich!«, píše biskup Korec předsedovi vlády
SSR Colotkovi. »A příslušníci Bezpečnosti bili... Očití svedkovia hovoria,
že policajti obuškami zrazili sedemdesiaťročného starca, kopali ženumatku, bili obuškami dievčatá. Na všetkých spustili silné striekačky
vodárenských aut. Potom kosili přítomných vodným delom ... Dokonca
zbili po hlavě aj britského korešpondenta ... Európa užasla« (26).
(23) Sr. »Studie« 102 (VV1985), str. 576 v dokumentaci Ke svatometodějskému výročí.
(24) Sr. »Studio« 104-106 (IMV/1986), sir. 256 v článku Poznámky k velehradské pouti od
mladého Moravana.
(25) Sr. »Studie« 116-117 (31-111/1988), str. 225 v článku Z pouti k blahoslavené Anežce České
v Praze 6. března 1988.
(26) Sr. »Studie« 118-119 (1V-V/1988), str. 366 v článku K Bratislavské manifestaci z 25.
března Í98S.
436

Po této události, kdy režim se zachoval jak podnapilý pantáta, který ztříská ženu jen proto, aby dokázal, že pánem v domácnosti je on,
přišel na pořad svatý Klement Maria Hofbauer, pocházející z Tasovic
u Znojma. K jeho cti byla uspořádána poutní slavnost v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla s celodenním duchovním programem,
sledovaným několikatisícovým shromážděním věřících. A krátce na
to přichází na pořad svatý Jan Nepomuk Neumann, rodák prachatický. »Svobodný duch v nesvobodném prostředí - tak by se dala charakterizovat letošní pouť k svatému Janu Neumannovi do Prachatic
17. a 18. června.« Byl přítomen, vedle biskupů z Rakouska a NSR i
arcibiskup z Filadelfie (USA) Antony Bevilacqua. A nadšení nezná
mezí. Pod dojmem tohoto mocného zážitku píše očitý svědek: »Nyní
je zřejmé, že mravní a duchovní obnova našeho národa se uskutečni.
Jasně byl v Prachaticích znát svobodný duch církve. Vnější okolnosti
jsou sice jiné, ale to není rozhodující. Důležité je dál chválit Boha ve
svobodném a radostném duchu. Ostatní přijde« (27).
A jak se nezmínit o oslavách devadesátin kardinála Tomáška ve
svatovítské katedrále 1. července 1989? »Ani Karel IV., ani jiní budovatelé dómu - píše J. Zvěřina - jistě netušili, že v postalinské éře, v
době socialismu bude svědkem něčeho tak velikého a hlubokého, Pamatuji svatováclavské oslavy roku 1929; pak tu byly slavnosti o celostátním sjezdu katolíků roku 1935; roku 1947 oslavy svatovojtěšské.
Ale něco tak mocného, celoevropského tu asi nebylo« (28).
Slovensko dostává svého
arcibiskupa-metropolitu
A pak přichází mariánské poutě na Slovensku. Na první neděli v
červenci se soustředí na mariánském poutním místě v Levoči na
80.000 poutníků. Očekává se, že bude přítomen i kardinál Jozef Tomko, ale není mu to československými úřady dovoleno. Zúčastní se až
biskupského svěcení dr. Františka Tondry (9. září 1989) jako jeho
hlavní světitel a den na to uvede do úřadu arcibiskupa trnavské diecéze Jána Sokola. Pro Slovensko je to okamžik vpravdě historický,
neboť se konečně stává, lze-li to tak říci, církevně plnoprávnou provincií. Kardinál Tomko na to poukáže ve své promluvě, když řekne:
»Dnes sa uskutečňuje dávný sen slovenských katolíkov ba vobec slovenského ludu a národa: Slovensko má svojho arcibiskupa metropolitu
(27) Sr. samizdatový měsíčník »Informace o církvi« (dále IOC) Č. 7/1989, str. 3.
(28) J. ZVĚRINA, Pražské reálie, v IOC 6. &1989, str. 6.
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a slovenská církevná provincie má svojho velpastiera... 30. decembra 1977
Svátá Stolica so svolením vlády konečne zriadila církrevnú provinciu a povýšila staroslávnu Trnavu - slovenský Rím - na arcibiskupstvo. Ale až
dnes dostává toto sídlo a celé Slovensko plnoprávného arcibiskupa. Nech
je za to věčná vďaka Bohu, ale i tým, čo sa o to přičinili.«
A nový arcibiskup Sokol týden na to, u příležitosti svátku Sedmibolestné Panny Marie, patronky Slovenska, přináší eucharistickou
oběf v Šaštíně, kde se shromáždilo asi 40.000 věřících.
Jednatřicet bodů a půl milionu podpisů
Co však nejvíc rozčeřilo hladinu veřejného mínění, byla dnes už
slavná petice 31 bodů, kterou dal do oběhu známý Augustin Navrátil,
režimem patentovaný blázen, označovaný též nepěkným slovem »katolický aktivista«, ve skutečnosti však podivuhodně odvážný a přímočarý křesťan, který oznámí zcela podle zákona příslušným úřadům
zahájení podpisové akce počínaje 1. lednem 1988 a pak se obrátí na
veřejnost s touto výzvou: »Bratři a sestry! ... Vzpřimte se a zdvihněte
hlavu ... nastala hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku. Dejte najevo svůj názor. Podepište petici, pokud s ní souhlasíte! A především,
modlete se za svobodu pro církev, za právo, pravdu, spravedlnost u
nás!« (29). Kardinál Tomášek pak dopisem ze 4. ledna iniciativu podpoří, neopomene zdůraznit, že »rozšiřování a podepisování... petice
je v souladu s naší ústavou a ostatními našimi platnými právními
předpisy a jsou o ní informovány státní a stranické orgány«. A pak dodává: »Velmi důrazně připomínám, že zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana« (30). A hle, za několik měsíců tu máme
více než půl milionu podpisů. A tak 23. dubna 1988 napíše kardinál
Tomášek předsedovi vlády Lubomíru Štrougalovi: »... vztah státu k
církvi se octl v krizi. Dosavadní církevní politika může pokračovat jen
za cenu násilí. Násilí ovšem krizi neřeší, ale prohlubuje. Katolíci jsou
si vědomi svých práv, budou je dále požadovat a jsou odhodláni přinášet oběti... Žádáme změnu postoje státu k církvi. Nechceme jít cestou konfrontace, ale dialogu!« (31). Pan předseda vlády ovšem, jako
už tolikrát předtím, neodpověděl a zanedlouho byl stažen z funkce,
takže nový předseda může dělat jakoby nic, Jak dlouho to vydrží?
(29) A. NAVRATIL, Seznámeni a výzva, ve »Studie« 115 (I/I988), str. 61.
(30) Sr. »Studie« 116-117 (II-III/1988), str. 218.
(31) Sr. tamtéž, str. 81.
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IV.

REAKCE

REŽIMU

Vladimír Janků: Překážky stále staví do cesty Vatikán
Podívejme se však, jak se na věc dívá druhá strana. V roce 1983 byl
z funkce církevního tajemníka odvolán dr- Hrůza a byl nahrazen inženýrem Janků, který, neklamu-li se, neudělal nikdy tak náročná a zvučná prohlášení o cílech československé církevní politiky jako jeho
předchůdce. Třeba však též říci, že je nikdy neodvolal. Ve svém
prvním interview s italským časopisem II Regno - attualitá klade vinu
za neutěšený stav především Vatikánu, neboť ten jmenoval Jaroslava
Škarvadu a Dominika Hrušovského biskupy pro Čechy a Slováky
žijící v emigraci, ten silně podporuje tzv. »podzemní církev«, prý ke
škodě věřících a náboženství samého, ten zakázal kněžské sdružení
Pacem in terris. Nový církevní pán se pak nikterak netřyil svou nechutí
vůči Janu Pavlu II. a na otázku, zda opravdu všecko závisí na Vatikánu, odpověděl zcela jednoznačně: výlučně na Vatikánu. Vatikán prý
totiž nepřistupuje k jednání z pozic rovnosti. Měl by uznat, že socialistické Československo je nezávislý stát a nelít olej do ohně studené
války. A pak doslova dodal: »Kdybych přišel do Vatikánu s tím, že má
změnit svou strukturu, považovali by mě za blázna. Je nemyslitelné,
aby s námi Vatikán jednal s předpokladem, že máme změnit náš socialistický systém. Rozhovory musí probíhat na základě rovnosti a
vzájemné úcty. Z naší strany neklademe ani tu nejmenší překážku.
Překážky stále staví do cesty Vatikán« (32). To pravil a ani se nezakuckal.
Vladimír Janků: Linie konfrontace je nám cizí
Sotva však uplynou dva roky, ing. Janků promluví znovu. Tentokrát česky v Tvorbě, přičemž dojem z velehradské pouti je patrný.
Vrchní církevní tajemník pochválil vystoupení papežského legáta,
kardinála Casaroliho, na Velehradě, o němž pravil, že se prý »těšilo
malé pozornosti západních sdělovacích prostředků«, přičemž, jak
hned dodal, »bylo velmi vatikánské a hluboce římskokatolické«!
Ostatně vláda prý chce mít s Vatikánem »takové vztahy, které by
umožnily korektně řešit otevřené problémy«, a tyto vztahy nelze
budovat na konfrontaci, ale jedině na vzájemném respektování. Socialismus sice »považuje za svou povinnost vést člověka k duchovní
svobodě, k důvěře ve vlastní síly, v sílu vědy a rozumu, který by nedo(32) Sr. »Studie« 93-94 (in-IV/1984), str. 285 v interview Ovzdušíje těžké, avšak vína není naše.
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voloval zneužívat ušlechtilých citů ... Tato o s v o b o z o v a c í , v ý c h o v n á
funkce socialistického státu, v ý c h o v a k v ě d e c k é m u s v ě t o v é m u názoru, je součástí citlivého trpělivého formování socialistického člověka a
uskutečňuje se d l o u h o d o b ý m i d e o v ý m p ů s o b e n í m , které n e l z e nahrazovat administrativními m e t o d a m i . Zároveň n a š e s p o l e č n o s t plně
respektuje skutečnost, ž e n e m á l o lidí cítí dosud potřebu n á b o ž e n s k é
víry,« A z d e kupodivu ing. Janků přiznává, ž e »výsledky socialistické
výstavby v oblastech s v y š š í m p o d í l e m věřících nejsou horší n e ž v
oblastech silně sekularizovaných«. Nanejvýš zajímavé! B o h u ž e l se
však nad tím dál nezamýšlí a pokračuje, ž e síly s v ě t o v é reakce s e sice
snaží p o d n ě c o v a t aktivizaci církví na antisocialistické platformě a
vyprovokovat jakousi » p e r m a n e n t n í válku«. » N i c p o d o b n é h o však
n e c h c e ani socialistický stát, ani naprostá většina církevních činitelů.«
»Linie konfrontace je nám cizí«, avšak z n e u ž í v á n í církví jako politického nástroje se prý trpět n e b u d e . Prý » b u d u j e m e socialistickou
s p o l e č n o s t na vědeckých základech«, takže potřebujeme - a tu n e n í
jasné zda právě proto a n e b o i přesto - » s j e d n o c e n í a mobilizaci v š e c h
tvořivých sil n a š e h o lidu, činorodou účast v š e c h lidí, b e z o h l e d u na
to, zda jde o ateisty či nábožensky věřící« (33).

Tedy nic o tom, že náboženství by nemohlo v podmínkách socialismu hrát nějakou pokrokovou úlohu (Jaroslav Hájek). Nic o tom, že
mezi ideologií komunistů a ideologií církví je a bude trvale nepřekonatelný rozdíl (Karel Hrůza). Nic o tom, že vytvoříme všecky podmínky, aby se v průběhu budování socialismu ateismus upevnil ve vědomí každého občana (K. Hrůza) a hlavně žádné řeči o »barikádě«,
jak se jimi oháněli v polovině sedmdesátých let pánové Hrůza a
Trávníček. To všecko se sice neodvolává, ale ani nezdůrazňuje.
Zvedají »Kristův meč« a chtějí »svatou

válku«

A pak přijde šok petice 31 bodů. Rudé právo (20. února 1988) reaguje
článkem Stát, společnost, církve a věřící. Slovo »přestavba« je už v oběhu, a tak se hned na počátku zdůrazní, že »v celém procesu přestavby
... naší socialistické společnosti počítáme ... s aktivní účastí věřících
jako rovnoprávných a plnoprávných občanů své vlasti«. Ba víc, řekne
se, že »také církve a náboženské společnosti ... jsou a nadále budou
nedílnou součástí struktury společnosti a budou v ní mít své zákonné
(33) V. JANKŮ, Církve ve světě a u nás, v »Tvorba« Č. 42/1985.
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a zákonem garantované místo«. Pravda, »vedoucí silou společnosti
byla a zůstane Komunistická strana Československa ... která nezakrývá, že usiluje o všestranné prohlubování a celospolečenské sířeni
vědeckého chápání přírodních a společenských jevů«. Avšak, dodává,
»přijetí těchto názorů má ovšem charakter individuální volby, kterou
společnost ani stát nikomu nevnucují«. Autor článku pak vypočte
mnohá dobrodiní, která stát církvím uštědřuje, a pak se konečně dostane k dokumentu 31 bodů, o němž klidně prohlásí, že prý »se
otevřeně distancuje od působení oficiální církve a její hierarchie a
jako ústřední heslo vyzvědá požadavek: je třeba zvednout nikoliv Kristův kříž, ale Kristův mec«. (Jako by se kdy byl Kristus nějakým
mečem oháněl!) A pak pokračuje: »Třeba říci jednoznačně, že církevní činitelé se kategoricky distancují od tohoto dokumentu, který
požaduje vyhlásit jakousi svatou válku společnosti, státu a lidu.« Pokud pak jde o požadavky samé, jejich společným jmenovatelem je prý
»odluka církve od státu«, což prý nelze dobře připustit, neboť »vztahy
státu a církví mají tak v našem státě svou vlastní specifiku, která je
odlišná od klasických případů odluky círlcve od státu jak v kapitalistických, tak i v jiných socialistických zemích« a je prý »výsledkem
celého dějinného vývoje«, je základem porozumění mezi státem a
církvemi, a kdyby tato československá symbióza státu a církví měla
vzít za své, představovalo by to prý »pro řadu církví likvidaci materiální základny umožňující působení duchovním i církvi samé«. A tak
krátký závěr dlouhé řeči je, že jak církve, tak stát mají zájem na tom,
aby dosavadní struktura vzájemných vztahů zůstala zachována. Podepsán Václav Doležal. Jinými slovy: přestavba se v této oblasti konat
nebude.
Oto Mádr: Odvažuji se spatřovat kladné, byť nepatrné kroky
Z článku lze celkem jasně vyčíst průzračný pokus postavit proti sobě tzv. »oficiální církev« a »skupinu lidí«, k nimž podle Rudého práva
patří Václav Benda, Zvěřina, Mádr, Malý, Čarnogurský, Mikloško a
jiní nejmenovaní, a pak ještě průzračnější - a dosti hloupý - pokus o
zdramatizování jejích vystoupení tím, že se jim přišije »Kristův meč«
a »svatá válka« proti společnosti. Žádat toho, kdo m n e škrtí, aby mi
nechal normální volnost dýchání, se tu tedy představuje jako atentát
proti škrtiteli. Nicméně, třeba uznat, že přes tyto dvě »rány pod pás«
článek je formulován dosti obezřetně. A co následovalo, dovoluje
určitou naději. »Odvažuji se spatřovat v některých nejnovějších
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jevech kladné, byť nepatrné kroky ze strany vlády«, píše bedlivý pozorovatel Oto Mádr. »Není náhodou, že mluvčí vlády spolu se vzrušeným odmítnutím kardinálovy nabídky dialogu ohlásil čtyři zlepšeni
náboženského života katolíků. Nevadí, že zapomněl zmínit, že jsou
obsaženy v 31 bodech petice katolíků a v nejednom podání kardinála
a že je vydával za plod vládního dialogu s vládními kněžími. Jsou to
reálné kroky, i když si pro jistotu počkáme, co vlastně opravdu přinesou« (34).
Určitý pokrok pak lze vidět i v dalších dohodách ohledně jmenování nových biskupů; první z června 1988 (J. Sokol apoštolským administrátorem, J. Lebeda, A. Liška), druhé z července 1989 (J. Sokol
arcibiskupem, J. Koukl, F. Tondra, R Vaňák). A Oto Mádr komentuje: »Už to nejsou lidé z Pit jako před 15 lety, ale církevně přijatelní.
Vůle pokračovat se zdá být nepředstíraná, a tak se rýsuje pomalu i biskupská konference, normální partner pro jednání se státem o běžnějších věcech.«
A ještě jedna věc: Podle úvodníku Lidové demokracie z 21. června
1988, M. Lúčan při květnovém setkání s vybranými katolickými představiteli řekl o jednáních se Svatým stolcem, že jednou ze dvou nezbytných podmínek jejich další úspěšnosti je »potřebnost respektovat
oprávněné zájmy věřících, to znamená překonat i některé zastaralé a
místy přežívající názory o věřících a náboženství«. A Oto Mádr opět
komentuje: »Dlouholetá oprávněná nedůvěra ke slovům nám přikazuje číst kriticky. Ale už fakt, že zazněla slova dosud neslýchaná, může být zárodkem vývoje« (35).
Objevili se »nelegální struktury«
Doufejme! Poslední tisková konference státního dozorce nad církvemi tomu právě nenasvědčuje. Pro lidi jako Zvěřina a Mádr v Čechách a Korec a Čarnogurský na Slovensku se našla pěkná etiketa: nelegální struktury. A tak náš milý Josífek, o němž ještě před několika lety ing, Janků hovořil jako o »jakémsi panu Zvěřinoví« (36), se stal dle
slov téhož pana inženýra »známý představitel nezákonných struktur«;
věru povýšení odpovídající čestnému doktorátu. A opět se rošťácky
tvrdí, že programem těchto »nelegálních struktur« je »pozvednout
nikoliv Kristův kříž, ale meč«. Ba dokonce, že součástí jejich činnosti
(34) O. MADR, O konfrontaci a dialogu, v »Studie« 120 (Vl/1988), str. 470.
(35) T a m t é ž , s t r 470 a 471.

(36) Sr. citovaný interview Ovzduší je těžkét avšak vina není naše, str. 284.
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je »organizování morálního teroru i hrozby teroru fysického proti
loajálním duchovním«. Ajta! To snad tím »Kristovým mečem«? A ti
loajální duchovní snad mají opravdu z takové hrozby strach? Pakliže
ano, musí to být opravdu příkladní str&Spytlové. Avšak nezdá se, nezdá, že by měli nějak zvlášť nahnáno, neboť ti bodří duchovní se jen
pár dní předtím setkali, aby oslavili čtyřicet let svého mírotvorného
působení a setkali se na to ne v nějakém sklepu či lesní skrýši, aby
unikli pozornosti »nelegálních struktur«, ale v nejdražšfm bratislavském hotelu Forum (37), Ne, bude-li tohle pan vrchní církevní ještě
několikrát opakovat, bojím se, že se tomu začnou smát nejenom žáby,
ale i pulci.
President Husák: návrh ústavy bude posouzen ve všelidově diskusi
A přece se zdá, že se něco hýbe. Když se kardinál Tomášek obrátí
9. června 1989 dopisem přímo na presidenta Husáka, v němž mu
předkládá Stanovisko katolické církve k připravované ústavě ČSSR, ten
mu nejen odpoví, ale dokonce i napíše, že »... s velkou pozorností
jsem se seznámil s obsahem Vašeho dopisu ... Ujišťuji Vás, že je
přáním státního a politického vedení vytvářet ... co nejpříznivější
podmínky pro aktivní účast občanů a všech institucí na tvorbě nové
Ústavy ... Proto předpokládám ... že návrh politicko-právních zásad
nové ústavy bude posouzen ve všelidové diskusi ... Bylo by vhodné,
vážený pane kardinále, kdybyste laskavě uvážil bezprostřední účast
na pracích Komise, popřípadě tímto posláním pověřil svého zástupce
z řad pomocných biskupů.« Kardinál Tomášek pak informuje o této
odpovědi katolické věřící a píše: »V nabídce přímé účasti na přípravě
zákonů je obsažena důvěra, která nás zavazuje. Jestliže končí - jak
doufám - dlouhé období, kdy nám nebylo nasloucháno, je na nás,
abychom kromě vědomí svých práv prokázali také vědomí odpovědnosti za svůj stát. Jako občané musíme usilovat o překonání všeho
nezdravého, jako křesťané dáváme přednost nenásilným cestám
vedoucím ke spravedlnosti, především partnerskému dialogu ... Nevzdávejte se, bratři a sestry, naděje na lepší budoucnost církevního i
občanského života. Společně se o to přiciňujme a vyprošujme si Boží
pomoc« (38).
(37) Sr. K jednomu os(t)udnému výročí\ v IOC č. 5/1989, str. 10-11.
(38) Sr. IOC č. 8/1989, příloha: Začíná dialog?, zveřejněno též v tomto čísle »Studií«, str.
401-406.
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ZÁVÉR

Jaké je tedy postavení věřících a církví v dnešním Československu? Hledíme-li naň jen vnějšími kriterii sociologické a juridické povahy, třeba říci, že nikterak záviděníhodné. Horší je jen Albánie. Věru
slabá útěcha. Hledíme-li však naň kriteriem vnitřní duchovní vitality,
situace se mi nezdá tak beznadějná. Zajisté, z jedné strany je třeba se
mít na pozoru, abychom ze svých subjektivních přání nedělali objektivní danosti. Říkává se: neopíjejme se rohlíkem. Ale říká se též: nemalujme čerta na zeď. Z druhé strany však je třeba též uvážit, že samo
naše subjektivní přání j e už určitou součástí objektivní danosti, kterou tak může ovlivňovat buď k lepšímu nebo k horšímu. Což logicky
znamená, že vidět subjektivně situaci jako beznadějnou znamená
objektivně ji tlačit do beznaděje a naopak. Nechci proto propadnout
ani objektivistickému positivismu ani subjektivistickému voluntarismu. Chci spíše vidět nejenom tak zvaná »objektivní fakta«, ale i jejich
význam, čili jejich rozměr, kterým přesahují svou fakticitu a ukazují
za sebe a nad sebe.
Krásny příklad nadkonfesionálního
smýšlení
Pohleďme na příklad na českobratrskou církev evangelickou.
Musíme ocenit, že má lidi jako Ladislav Hejdánek, Jakub Trojan, Jan
Šimsa, Božena Komárková, Jan Dus, Miloš Rejchrt a tolik jiných a v
zahraničí lidi jako Jan Milíč Lochman a mnoho dalších, které zde nemohu jmenovat. Pravda, početně omezená základna této církve a
hlavně její duchovní tradice soustřeďující se převážně na Bibli jí nedovolují rozjeti takové masové podniky, jako jsme viděli v případě katolických poutí. Její vedení nemá jistě tak »krytá záda« jako církev katolická a možná, že je stále ještě podmíněno hromádkovským dědictvím, o němž se osobně domnívám, že se nedá vykládat jen jako
oportunistický kolaboracionismus. Hromádka nebyl Plojhar a je
neoddělitelný od svého posledního veřejného prohlášení tváří v tvář
invazi vojsk Varšavského paktu. Nicméně existují bohudíky počiny,
které snad přehlédnou novináři honící se za »politickým dopadem«,
které však nemůže přehlédnout člověk snažící se o hlubinnou četbu
současného dění. A tu nemohu přejít dvě věci. První je kvantitativně
nepatrná, jen jeden dopis, jímž se čeští evangelíci obracejí na ÚV
KSČ a píší: »Obracíme se na Vás jako čeští evangelíci s apelem, abyste napravili důsledky nezákonné persekuce katolické církve v po444

sledních čtyřech desetiletích. Persekuce katolíků byla daleko rozsáhlejší a tvrdší než persekuce evangelíků. Rozdílný stupeň útlaku měl
nás křesťany rozdělit ...« (39). To je počin jedinečné mravní noblesy a
vysokého ekumenického smýšlení, za který se cítím jako katolík povinován poděkovat evangelickým bratřím z hloubi srdce, a to ne tak
proto, že se někdo velkodušně ujímá nás katolíků, ale proto, že jejich
čin nemůže nevlívat naději, že jsou-li křesťané, kteří takto nevypočítavě a nadkonfesionálně smýšlejí, věru nic není ztraceno.
Dvacetileté dílo překladu a komentáře celého Písma svatého
A pak je tu ještě jeden čin mezi tolika jinými, na který nutno důrazně poukázat. Jde o podnět, který vyšel z českobratrské církve evangelické, podnět k postupnému vydávání překladu a komentáře všech
knih Starého zákona a překladu Nového zákona. Na této práci se,
pravda, podílely i jiné církve, ale duší podniku, který si vyžádal plných
dvacet let práce a který - nedávno šťastně dokončen - obsahuje 17
svazků, byla ČCE. Jestliže čeští křesťané dokázali v tak nepříznivých
podmínkách uskutečnit vědecky tak náročné a jazykově tak vytříbené
dílo, věru netřeba malomyslnět. Dokázali nejenom, že jsou důstojnými pokračovateli Kralických, ale i našich prvních věrozvěstů, kteří se
obrátili na naše praotce s výzvou: »Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte
Slovo ... slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo
to, jež vede k poznání Boha.« Toto slovo Božích písem tu dnes je nejen jako teologicky, ale i jako literárně významný počin. A i ono představuje výzvu: Slyšte Čechové slovo, jež sílí srdce i rozum. Opět se
nám zažíhá světlo v temnotách a my máme opět možnost dát se jím
osvěcovat. Budeme mít k tomu dostatečnou otevřenost srdce a rozumu? Věřím, že ano!
Desetiletí duchovní obnovy národa
Tuto víru posiluje další potěšitelná iniciativa českých katolíků: Desetiletí duchovní obnovy národa jako příprava na milénium mučednické smrti svatého Vojtěcha a na vstup do třetího tisíciletí, V rámcové zprávě se říká: »Chápeme desetiletou přípravu na Vojtěšské jubileum jako cestu celkového ozdravění společenského života ...«, má
»vést ke kořenům našich duchovních tradic, ale zejména k možnosti
(39) Sr. Čeští evangelíci píší ÚV KSČ, v »Studie« 118-119 (IV-V/1988), str. 382,
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hluboce pochopit a poctivě přijmout nároky přítomné chvíle a načerpat sílu pro budoucí cestu«. »Očistné zkoušky uplynulých desetiletí,
které způsobily, že církev má dnes u nás větší morální autoritu než
kdykoliv předtím v českých dějinách - je to plod velkého utrpení, který nesmíme promarnit - měly nás křesťany zjevně naučit nespoléhat
na jinou moc než na moc Kristovu. Proto se církve nemají úzkostlivě
starat samy o sebe a o své přežití, vyčerpávat se obstaráváním druhotných hodnot, propadat malomyslnosti při pohledu na neutěšený stav
svých vnějších struktur nebo spoléhat na změny společenských
podmínek. Vše potřebné nám bude přidáno, uvědomíme-Ii si tváří v
tvář duchovnímu hladu a jiným potřebám národa, že tu nejsme pro
sebe samotné, nýbrž opravdu pro všechny« (40).
Nuže, žádný triumfalismus, žádný dogmatismus, žádný konfesionalismus, žádný fundamentalismus či integralismus, žádné hašteřivé
rajtování na »našich nezadatelných právech« (jichž se ovšem, bohužel, musíme stále ještě ujímat, nemáme-li být spláchnuti), ale odpovědnost za národ, za celek.
»Blíží se nový práh na naší cestě. Nová etapa, v níž už hlavní důraz
nebudeme klást na naše práva, ale na naši odpovědnost... Neznamená
to ovšem, že bychom chtěli vzít věc obnovy národa výhradně do
svých rukou, do své vlastní režie. Chceme pomáhat společnému dobru v duchu dialogu, široké ekumenické otevřenosti a občanské spolupráce se všemi lidmi dobré vůle.« To řekl dr. Tomáš Halík při
poutní slavnosti ke cti svatého Klementa Hofbauera v brněnské katedrále před přítomnými biskupy, ordináři a několikatisícovým shromážděním věřících (41). Najdou-li se v našem národě lidé, kteří takto
smýšlejí a takto jsou schopni promluvit, věru nic není ztraceno. A tak,
moji drazí, vzpřimte se a zdvihněte hlavu!

(40) Sr. Adaihertinum /9S8-i997. Desetiletí svatého Vojtěcha - Cesta uzdravenř, ve »Studie«
115 (IA988X str. 64.
(41) ST IOC č, &1989, příloha, str. 3,
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V Československu, hlavně na Moravě, ale i mezi krajany v zahraničí,
se v poslední době mluvilo o brzké beatifikaci arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Od dvacátých let tohoto století se lid ve svých potřebách
modlí o jeho přímluvu a podporu u Boha, a to jak u jeho hrobu, tak i v
soukromých pobožnostech vůbec. Tato studie pojednává o důvodech a
základech této důvěry, o prvních žádostech a modlitbách za beatifikaci
a o nynějším stavu celé záležitosti
Oficiálně se začalo jednat o Stojanově beatifikaci teprve po 2, světové válce. Příčinou byl nejen politický, hospodářský a společenský vývoj
v Evropě, který pak vyvolal tzv. studenou válku, nýbrž i samo shromažďování nesmírného množství materiálu a svědectví o jeho osobnosti
a všestranné činnosti. První velký Stojanův životopisec, František Činek, praví, že za 40 let nebyl schopen zvládnout a shrnout slovem, co
tento člověk a kněz dal Bohu a vlasti skutkem. V tomto smyslu i další
prozkoumání a zpracování nashromážděné dokumentace si vyžádá
ještě delší dobu, především proto, že skoro všechny výpovědi očitých a
jiných svědků jsou psány česky a musí být přeloženy do jednoho z
úředních jazyků, užívaných římskou kurií.
Přesto však chováme opodstatněné naděje, že v nejbližší době se
uskuteční přání statisíců věřících, kteří žádají, aby mohli uctívat Božího
služebníka Antonína Cyrila i na oltáři.
1. Pověst svatosti
Antonín Cyril Stojan byl moravský kněz, který všestranně působil v
církevním3 veřejném i politickém životě za posledních desetiletí rakouské monarchie a v prvním pětiletí mladé Československé republiky. Koncem svého života řídil jako olomoucký arcibiskup jednu z nefvětších
diecézí ve střední Evropě.
Při studiu jeho osobnosti a díla je třeba mít na zřeteli právě toto j eho čelné postavení ve značně složité situaci českého národa na přelomu 19. století
a za první světové války. V Rakousku-Uhersku byli Slované a Češi podezříváni ze zrady mocnářství a z panslavismu, kdežto později, na počátku republiky se volalo po »zúčtování s Vídní« a razilo se heslo »Pryč od Říma« . Do
tohoto těžkého prostředí je nutno zarámovat Stojanovo působení.
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Z hlavních životopisných údajů v z p o m e n e m e : A. C. Stojan se narodil 22, května 1851 v B e ň o v ě na Hané. Kněžské svěceni přijal v Olom o u c i 5. července 1876. Působil nejdřív jako kaplan v e Štítech a Příboře (1876-1887), p o t o m jako exposita ve Svébohově (1887-1888), farář
v Dražovících u Vyškova (1888-1908), probošt v Kroměříži (1908-1917)
a kanovník v Olomouci (1917-1921). Od roku 1921 až d o smrti 29. září
1923 byl arcibiskupem v Olomouci a moravským metropolitou.
V roce 1897 se stal poslancem na říšském sněmu ve Vídni a tři roky
nato i n a Moravském sněmu v Brně. Po vzniku Československé republiky pokračoval v politické činnosti nejdříve jako poslanec Národního
shromáždění (od roku 1918) a pak jako senátor (od roku 1921 do
smrti) (1)Přes veškerou tuto rozsáhlou činnost si dokázal uchovat spojení s
B o h e m a hrdinskou lásku k bližnímu. Tyto vlastnosti vyznačují jeho
mravní velikost a svatost.
Průkazná dokumentace o pověsti svatosti A. C. Stoj ana se v podstatě
zakládá na dvou pramenech:
1) na písemných dokumentech;
2) na ústních svědectvích.
1. Písemný
materiál je shromážděn v 68 svazcích a rozlišují se v
něm práce vyšlé tiskem anebo psané na stroji (32 svazky), korespondence (asi 100.000 dopisů) a jiné listy (27 svazků) a dále články v časopisech nebo novinách a jiná pojednání různých autorů (9 svazků) (2).
2. Svědecký
materiál, který je shrnut v deseti svazcích, se skládá z
přísežných výpovědí 89 svědků, vyslechnutých během 67 zasedání tribunálu o l o m o u c k é h o ordinariátu, z nichž 9 bylo biskupů, 3 2 světští
kněží, 4 řádoví knězi, 2 řeholní bratři, 6 řeholnic, 27 laiků mužů a
9 žen (3).
Celá dokumentace, shromážděná na základě dotazníků vypracovaných tzv. obhájcem víry, tíhne k dokázání hrdinsky ctnostného života
B o ž í h o služebníka A, C. Stojana. Přitom je zvláště důležité, že lid, hlavn ě ten nej prostší a nejpotřebnější, na n ě h o vždy, již za jeho života, hleděl jako na světce. Nejinak tomu bylo a dosud je i po j e h o smrti. Svědčí o
tom úcta, s jakou udržují a navštěvují jeho hrob na Velehradě. Stojan
působil na různých místech v d u c h o v n í správě a zastupoval lid jako
poslanec. Kdo se s ním setkal anebo se na n ě h o obrátil v nějaké potřebě,
pocítil ihned jeho konkrétní vliv. Veškerá jeho činnost byla důsledným
plněním životního hesla »Pokoj a Láska«.
(1) Stojanovými životopisnými údaji se zabývají všichni jeho životopisci; viz uvedenou
část Siojatwvská bibtfogrqfTc.
(2) Archivio Congregnzione delle Cause dei Sanli, Transumptum Processus canonisatioais
S. D. Antonii Cyri/ii Stojan, vol. I, ff. V-Vt; vo!. VIII, 1152 (dále ve zkratce Transumptum).
(3) Transumptum, vol. 1, F. v.
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Příklady, které se v dokladech uvádějí, prokazují jeho velikou lásku
k Bohu, vyjádřenou slovy: »Co je po všem, v š e c h n o je marnost, kromě
milování Boha,« Svědčí však zároveň o jeho n e o c h v ě j n é lásce k bližnímu. Jakoby měl stále na v ě d o m í výjev z evangelia, kde se vypraví, jak na
otázku jednoho znalce Zákona, které je největší přikázání, Kristus odpověděl: »Miluj Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a
celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé pak je mu podobné: Miluj svého bližního jako sebe samého« (Mí 22, 35-39),
Ú č e l e m dokumentace je tedy osvětlit jednotlivé úseky života a
ctností navrženého kandidáta svatosti A. C. Stoj ana. V tom smyslu vicepostulátor připravil v latinské řeči 116 článků neboli tézf, jež m o h o u být
velmi užitečné zvláště odborným pracovníkům kongregace pro svatořečení v Římě, aby se podle nich mohli rychle a spolehlivě orientovat
při studiu výpovědí jednotlivých svědků (4),
Články 1-13 shrnují hlavní údaje a události ze Stojanova života; 1460 pojednávají o ctnostech víry, naděje a lásky; 61-97 o základních křesťanských ctnostech: opatrnosti, spravedlnosti, mírnosti a statečnosti;
98-102 o jiných ctnostech, zejména o pokoře.
K tomuto výkladu o ctnostech jsou připojeny další články: 103-105 o
nadpřirozených darech; 106-110 o Stojanově smrti a pohřbu; 111-113 o
pověsti svatosti všeobecně; 114-116 o některých prosbách vyslyšených
na přímluvu B o ž í h o služebníka A. C. Stojana.
* * *

Jak však vznikla a rostla pověst o Stojanově svatosti? Odpověď je
m o ž n o shrnout následujícím způsobem:

1) Na lid zapůsobila především jeho upřímná

láska k Bohu.

Ve

svém Rádci vojínově napsal: »Jsem pro Boha! Co to z n a m e n á jiného
než: mám B o h a chváliti, j e h o velebiti, jemu sloužiti« (5).
2) Obzvláště pak lidé ze všech vrstev a bez rozdílu víry a národnosti

oceňovali jeho bezvýhradnou

a nezištnou

službu

bližnímu.

»Mám, c o jsem dal druhým z lásky k Bohu«, opakoval často. Lid t o
věděl, a proto se na n ě h o obraceli všichni, dobří i zlí, Cítil se poslancem
celého okrsku, za který byl zvolen, a všichni, i ti, co ho nevolili, měli
právo se na n ě h o obracet.
3) Velkou odezvu vyvolala všude, kde působil, také j e h o
apoštolská

horlivost.
Pořádal pouti a duchovní cvičení pro všechny, nejen pro kněze a osoby
zasvěcené Bohu, stavěl kostely, byl členem 3. řádu svatého Františka, stál u
kolébky kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje (6), především však
(4) Transumptum, Articuii de fama, str. 1-47.
(5) A. C. STOJAN, Rádce vojínův, Kroméříž 1915, str, 3.
(6) Sr. Informace z archivu Dizionarío degíi Isíituti di per/ezřorte, Roma, F - 4221.
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osobně rád zpovídal až do ůpadu, neboť byl přesvědčen o síle a moci
svátostí usmíření: »My chceme jistoty nabyti, že se nám odpouštějí hříchy naše, a této jistoty nám poskytne svatá zpověď« (7).
4) M i m o t o celý národ nesmírně o c e ň o v a l j e h o lásku

ke slovanské krvi a ke slovanským

k rodné

zemi,

věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději.

Sám to vyjádřil v jednom ze svých malých spisů:
Takovým pomníkem stal se s povolením nejdůstojnějších moravských ordínariátů církevní spolek pobožný í misijní »Apoštolát sv. Cyrílla a Methoda pod
ochranou bl. Panny Marie«.
Účelem spolku tohoto jest: » Sv. katolickou víru mezi Slovany rozšiřovali, hájiti a
zvelebo vátí, tedy všecko podníkati a podporo váti, co by k tomu konci prospěšným se
vidělo, přihlížejíc při všem ku platným při tom církevním předpisům.«
Spolek tento nazván Apoštolátem,
neb má apoštolovat! u nás samých a má
býti apoštolem i pro jiné.
Nazván spolek tento Apoštolát
sv. Cyrilta a Methoda, neb na jejich nebeskou podporu spoléháme.
Co by z nás bylo bez těchto po Bohu největších dobrodinců našich? Celý národ nosili v srdci svém, rozdílu neznajíce. S křížem sv. přinesli nám i první knihu. Dali nám víru, osvětu a historii. »Jsou tedy,« dí sv. Otec Lev XIII. v listě
okružním »Vznešený úkol«, »zásluhy těchto mužův o všecken národ slovanský
tím větší, ježto jím národ slovanský děkuje nejen za křesťanskou víru, nýbrž i za
dobrodiní, že nabyli jimi světského vzdělání.«
Netoliko nás, ale celou čeleď slovanskou připojili k tajemnému Tělu Kristovu a
shromáždili okolo skály Petrovy. Toto připojení má se tužším státi, a kdož od
něho se vzdálili, mají znova k němu připojeni a takto sjednoceni býti. V různé
větve jsme rozděleni, avšak všickni z e společného zdroje čerpáme, ze spásonosného působení sv. našich věrozvěstů, a tento zdroj má nás všecky spojití.
Apoštolát je pod ochranou Matky Boží. Úcta bí. Panny Marie jest příkaz
nám a odkaz po sv. Cyrillu a Methodu. Slovan křesťan v e všem Matku B o ž í má.
D o všeho splítá úctu mariánskou a uctíváním Matky Boží život svůj protkává.
On chce, aby ve všem a na všem podílu měla. Nedáme trhati sobě od nikoho ani
od cizích, ani od svých toho svazku, kterýmžto spojili nás svatý Cyrill a Method
- svazek to: společné úcty k Rodičce B o ž í Panně Marii! Proto spoléháme též na
její přímluvu, že u pravé víře sjednotí národ slovanský, jejž uvykli jsme nazývali
národem mariánským. Apoštolát dán pod ochranu bí. Panny Marie, kteráž na
z b o ž n é Moravě tolik míst zvolila sobě k uctění svému, a k jejíž poctě hned na
počátku svatí bratří chrám založili na posvátném Velehradě - hlavním to sídle
našeho Apoštolátu,
Netřeba dlouho dokládati, jak velice prospěšným jest Apoštolát v naší době,
kdy nejdražší skvost: víra naše jak na straně jedné se zavrhuje, tak na druhé
straně ve mnohých srdcích chladne! »Víra bez skutků jest mrtva,« volá sv. apoštol Jakub (2, 26) a »spravedlivý z vfry živ jest«, tvrdí sv. Pavel (k žid. 1 0 , 3 8 ) , že
tedy i veškeré naše smýšlení a jednání ve víře sv. má míti kořen a dle víry sv. zaříz e n o býti.
A o to starati se chce Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda, by víra v srdcích
našich nehasla, nýbrž jasným plamenem zářila, modlitbou a zbožným příklad(7) A. C. S T O J A N ,
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Rádce vojínův, cit., str. 68.

ným životem na jevo se dávala. Toť tedy první účel Apoštolátu: posvěcovat! sebe
více a více a ukazovali živou víru skutky. Má-li se rozšiřovali víra, třeba připomenout! si: »Brachu, tu musís sám u sebe začíti, ria sebe nesmíš při t o m zapomeň o uti.«
Ale ještě jiný předůležitý úkol má Apoštolát. Má působiti k tomu opět m o dlitbou, ale i almužnou, skrovnou ale častou, aby sv. víra katolická, vfra sv. Cyrílla a Methoda opět zavládla i u těch bratří slovanských, kteří od pravé víry Kristovy cizí anebo vlastní vinou odtrženi jsouce, v bludu rozkolu žijí - ba přem n o z í i v nevěře mohamedanismu vězí. Nuže, zdaliž to nebude dílem nanejvýš
Bohu milým, přispívati k tomu, by i jinověrci a rozkolní Slované přivedeni byli
do lůna sv. katolické církve, aby i o Slovanech platilo, že všickni jsou v ovčinci
jednom? (8).

5) Neobyčejně se potom zapsal do srdcí všech svými
pobožnostmi za duše v očistci. Do Sborníku Papežské
Matky Boží Svatohostýnské o tom napsal:

zlidovělými
korunovace

Naši předkové a my po nich máme v e zvyku, siavíme-li nějakou slavnost, že
pamatujeme na mrtvé v Pánu zesnulé. Když my se radujeme, říkáváme, ať se radují i ti, kteří nás předešli a od nás na věčnost se odebrali. - Proto po hodech
míváme zádušní mši sv. za předky, po svatbě na druhý den mši sv. za zemřelou
přízeň. Po každé slavnosti větší druhého dne bývá posmrtní pobožnost za známé a příbuzné.
Rádi podporujeme také podniky, při nichž ustanoveno, ž e se koná pobožnost za zemřelé členy nebo dobrodince.
Chceme, by na nás, když sejdeme s očí a sejdeme z mysli, bylo pamatováno.
Zajišťujeme si to nadací čili fundací. Snad n e m o ž n o nám velikých věcí pořídili,
proto bereme podíl na podobných podnicích.
Matice Svato hostýnská krásný zvyk uvedený zachovává a zachovávali hodlá.
Vykonávají se pobožnosti a modlitby na Sv. Hostýně za členy matiční a dobrodince svatohostýnské den jak den. Kněží z Tovaryšstva Ježíšova denně na Sv.
Hostýně věnují zbožné memento zemřelým a častěji sloužívají mše sv. na týž
úmysl, kdežto bratří z Tovaryšstva modlívají se zase růženec.
Ustanoveno, by večer před valnou hromadou vyzváněly se hrany všem
zemřelým členům a dobrodincům. Tklivě hlaholí tu zvony svatohostýnské po
celou hodinu a vybízejí přítomné, by zemřelým věnovali z b o ž n o u vzpomínku.
O valné hromadě sloužívá se mše sv. za zemřelé členy a dobrodince. Pak koná se
kondukt za ně. Dojímá mocně všechny tato pobožnost, hlavně když po konduktu všichni pokleknou a modlí se za zemřelé členy a dobrodince »Matice
Svatohostýnské«.
Po celý týden korunovačních slavností sloužena byla hrubá mše svatá za
zemřelé členy a dobrodince.
Vzpomínáme na toho a onoho, jenž putováva! na Sv. Hostýn, snad to byl
otec, matka, příbuzný nebo známý, a zajisté uroníme mnohdy slzu pří vzpomínce té a duše roztoužená šepotá vroucně a zbožně za ně otčenášek a pozvedají se
oči k Té, která zde trůní a divy milosti koná. Jestliže kde, tak zde nezůstávají b e z
účinku slova známé písně:
(8) A. C STOJAN, Apoštolát sv, Cyrífla a Methoda pod ochranou blahoslavené Panny Maric,
č. 1, Kroměříž 1901, str. 2-4.
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»Na dušičky vzpomínejme,
z očistce jim pomáhejme;
budou na nás vzpomínat,
až my budem umírat« (9).

6) Konečně, všechny dojímala jeho hluboká

úcta k Panně

Marii,

pro kterou budoval svatyně na H o s t ý n e a na Velehradě, kam i sám rád
putoval.
Panna Maria měla nej větší podíl na utrpení Pána a Spasitele, a má tudíž i největší podíl na vykoupení lidském.
Nic n e n í nad lásku mateřskou, říkáváme. Což řící máme o lásce, kterou nás
miluje Matka Páně.
Lásku za lásku! Uctívej Pannu Marii jako matku svou, znej se k n i j a k o k matce
své. Vroucně ji uctívej modlitbami, písněmi, vždyť jsi synem národa, jenž slul »mariánským« pro své převzácné modlitby, pobožnosti a písně o Panně Marii (10).

Z t o h o všeho vznikla tedy pověst o Stojanově svatosti, která se z
rodné Moravy rozšířila i do Čech a na Slovensko, dále pak do Vídně, kde
Stojan po léta působil jako lidový poslanec, ale také do Ameriky, kam si
tuto vzpomínku přinesli vystěhovalci, nebo do jiných slovanských zemí,
kde znali jeho »Apoštolát svatých Cyrila a Metoděje«, či k o n e č n ě p o
poslední válce i do N ě m e c k a a Rakouska, kam si ji vezli k n ě ž í a věřící,
kteří musili z naší republiky odejít.

2. První žádosti a modlitby za beatifikaci
proces

a olomoucký

informační

Za účasti v e l k é h o množství lidu byl arcibiskup Stojan 3. října 1923
p o c h o v á n v jedné z bočních kaplí velehradské baziliky, zvané Královská. U jeho hrobu, s původním náhrobkem ze sádry a od roku 1936 v restaurované kapli s náhrobkem z mramoru, se od té chvíle proud ctitelů
nezastavil. Na náhrobku jsou nápisy t o h o t o znění:
V nohách sarkofágu: »Dr. Antonín Cyril Stojan arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, * 1851 - f 1923«
Na záklopní desce: »Kněz veliký, který za života svého podepřel
dům a za dnů svých upevnil chrám jako oheň svítící a jako kadidlo
hořící v ohni. Sir. 50, 1 a 9«
Na čelní straně: »Ve všem ukázal jsem vám, že takto se lopotíce, máme se ujímati slabých a pamatovati na slova Pána Ježíše, neboť on řekl:
Blaženější je dátl, nežli bráti. Skutky apošt. 20, 35«.
Již v roce úmrtí (1923) se v časopise Apoštolát
sv, Cyrilla a Methoda

pod ochranou blahoslavené

Panny Marie objevila žádost o beatifikaci

(9) A. C. STOJAN, V Pánu zesnuli a sv. Hostýn, ve sborníku Papežská korunovace Matky
Boži Svato hostýnské, Brno 1913» str. 139-141.
(10) A. C. STOJAN, Rádce vojínův, cit., str. 36.
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a zároveň výzva k shromažďování svědeckých výpovědí - pokud svědk o v é ještě žijí - o h l e d n ě j e h o b e z m e z n é štědrosti, pokory, prostoty,
h r d i n s k é k n ě ž s k é h o r l i v o s t i a j i n ý c h c t n o s t í (11). V ý z v a b y l a p a k o p a k o vána i v následujících letech: »Morava cyrilo-metodějská m u s í se modliti a s h r o m a ž ď o v a t i m a t e r i á l , a b y v e l i k ý a p o š t o l u n i o n i s m u dr. S t o j a n b y l
p r o h l á š e n z a b l a h o s l a v e n é h o « (12),
O v š e c h t ě c h t o s n a h á c h se j a s n ě v y s l o v i l při s v ě c e n í S t o j a n o v a n á s t u p c e v r o c e 1 9 2 3 , p r a ž s k ý p a p e ž s k ý n u n c i u s F. M a r m a g g i :
Zdá se, že v této dějinné chvíli Prozřetelnost Boží svěřuje zdatnosti a ukázněnosti katolického Lidu v tomto státě počiny významu neobyčejného. Snad od
Boha bylo právě této diecézi dáno, aby odděleným bratřím našim, zejména na
Východě, jistě nešťastným, ale vroucně milovaným, kteří do lůna církve mají býti nazpět přivedeni, ona v první řadě pomáhala a zvala je, nabízejíc jim svou pravici. Ovšem, v plnění tohoto úkolu, kterého jste se s takovým zápalem a s
použitím všech prostředků za naprostého souhlasu celého katolického světa
podjali, nesmíte kolísati, ani nemůžete se dáti zmásti. Je to posvátný odkaz svatého muže, tvého předchůdce, Antonína Cyrila Stojana. Tento velkolepý duch,
který bere nebeskou odměnu a nesmrtelnou korunu za své práce zde široce založené, jako nerozlučný druh stůj milostivě při Tobě a při vás všech (13).
O d r o k u 1 9 2 6 se z a č a l y r o z š i ř o v a t m o d l i t b y z a b l a h o ř e č e n í . P r v n í
d v ě z n ě l y t a k t o (14):
a) Modlitba za blahořečení arcib, Ant. Cyrila Stojana
(Pouze pro soukromou pobožnost)
V š e m o h o u c í věčný Bože, vyslyš milostivě naše prosby a dej, aby se dostalo
Antonínu Cyrilu Stojanoví, jejž jsi arcipastýřskou důstojností ozdobit! ráčil, veřejné pocty věřícího lidu. Byl Tvým vyvoleným nástrojem k udržení, p o v z n e s e n í
a rozšíření víry cyrilometodějské v naší vlasti a mezi veškerým Slovanstvem,
proto dej, o Pane, aby jej církev Tvá brzy pojala v počet svých sv. vyznavačů.
Božské Srdce Páně, utíkáme se k Tobě a prosíme Tě, abys tohoto pokorného
služebníka svého, jehož srdce plálo láskou k Tobě a bližnímu, odměniti a oslaviti ráčilo.
Rodičko Boží svatohostýnská, přispěj našim prosbám svou m o c n o u přímluvou a vypros u Syna svého, aby ten, který Tě vždy jako Matku uctíval a o
rozšíření Tvé slávy horlil, brzy byl zařazen do počtu blahoslavených.
Nám pak prosícím uděl, v š e m o h o u c í Bože, na přímluvu a pro zásluhy Ant.
Cyrila Stojana, kterého jsi zde na zemi tak omilostnit! ráčil, následující milost...
Splň tuto naši prosbu, jíž k trůnu Tvému vysíláme, aby tak Tvůj věrný služebník
byl více oslaven. Dej nám též, abychom podle jeho příkladu zbožně žili a po
smrti blaženosti v ě č n é dosáhli. Ajnen.

(11) Sr. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavené Panny Marie 14 (1923),
str. 181-184 (dále ve zkratce Apoštolát).
(12) Sr. Apoštolát 15 (1924), str. 27.
(13) Sr. Apoštolát 15 (1924), str. 157-158.
(14) Sr. úryvky z dopisů O. Ritze-Raďlinského ve Stojanově pamětní síni na Velehradě.,
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b) Modlitba
(jen pro soukromou pobožnost)
Ó Božské Srdce Ježíšovo! Tvůj zbožný a pokorný služebník arcibiskup Antonín Cyril plál láskou k Tobě a k nesmrtelným duším a snažil se získati láskou
Tobě národ celý. Strávil se zcela v práci o sjednocení Slovanů v e vire a o udržení
a povznesení pravé víry i mravnosti v nasi vlasti. Úpěnlivě voláme k Tobě, Srdce
Ježíšovo, dej ať Tvá církev na zemi brzy jej zařadí do zástupů blahoslavených!
Matičko B o ž í Svatohostýnská, Tobě tak obětavě sloužil věrný služebník Antonín Cyril, proto pro jeho zásluhy nám uděl zvláště tuto milost
P o m o z svou
přímluvou naším prosbám o jeho blahořečení, abychom mohli Boha chváliti ve
svatých jeho. Amen.
Svatí Cyrile a Metoději, sv. Antoníne, orodujte!
V ě c i se p a k ujal s a m o t n ý A p o š t o l á t s v a t ý c h Cyrila a M e t o d ě j e a c e l á
a k c e se z n a č n ě rozšířilaMezitím vyšly tiskem také první dva Stojanový životopisy: nejdříve
k r á t k ý a p o p u l á r n í v e s b í r c e » Ž i v o t e m « o d A . Š u r á n k a , Antonín
Cyril
Stojan,
H l u č í n 1 9 2 7 ; o n ě c o p o z d ě j i p a k k d e s á t é m u v ý r o č í smrti, m o n u m e n t á l n í a h i s t o r i c k y d o l o ž e n ý ž i v o t o p i s o d F. C i n k á , Arcibiskup
Dr.

Antonín

Cyril Stojan. Život a dílo, Olomouc 1933.

V r o c e 1 9 4 8 s e k o n a l a n a V e l e h r a d ě j u b i l e j n í o s l a v a 25. v ý r o č í S t o j a n o v ý smrti, při n í ž o l o m o u c k y a r c i b i s k u p J. K. M a t o c h a z a s o u h l a s u přít o m n ý c h biskupů z celé Československé republiky a v e l k é h o počtu
k n ě ž í v y h l á s i l » S t o j a n ü v r o k « a r o z h o d l se p o d n i k n o u t p o t ř e b n é k r o k y
k úřednímu zahájení beatifikačního procesu. O t ě c h t o krocích pak s á m

oznámil v Aktech

Ordinariátu

olomouckého:

Zvláštní zájem o naše náboženské poměry projevovali J. Em. p. kard. Micara
a p. kard. Marmaggi (kteří pracovali svého času v naší vlasti), i p. kard.Tisserant
v záležitosti informačního procesu o blahořečení f bl. p. p. arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a jeho životního díla Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Zvláště
živý zájem projevil p, kard. Micara, světitel p, arcibiskupa Stojana, který mu při
mé návštěvě věnoval mnohé vzpomínky a slíbil, že tyto vzpomínky nám pošle
písemně. Těsně před naším odjezdem z Říma nám sděloval p. vicerektor Nepomticena poslední pozdravy p, kardinála s jeho ujíSCénfm, že na Stojana nezapomene, Dal také souhlas k zahájení procesu a slíbil v š e m o ž n o u podporu k jeho
provedení. Též p. kard. Marmaggi slíbil nám písemnou vzpomínku na velikého
arcibiskupa Stojana,
Pan kard. Tisserant se živě zajímal o Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje (15).
Skutečný informační beatifikační proces však započal teprve v roce
1 9 6 5 a b y l u k o n č e n a ž p o 2 0 l e t e c h . T z v . Transumptum
procesu bylo
p o t o m v roce 1987 d o r u č e n o kongregaci pro svatořečení v Římě. Skládá
se z 10 s v a z k ů , k n i m ž j s o u p ř i l o ž e n y d a l š í dva, n a d e p s a n é : 1.
Positio-

nes et Articuli de fanta sanctitatis,

virtutum et miraculorum

Servi Dei

(15) Acta Archfepiscopaifs Curiae Ohmucensis, Nr. 3, Olomucii, die 10 Martii 1949, str. 24.
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A. C. Stojan. 2. De scriptis et de non cultu Servi Dei

C. Stojan, spolu

s jeho tiskem vydanými spisy,

3. Vyhlídky

do

budoucnosti

Po u v e d e n é m doručení materiálů o l o m o u c k é h o informačního procesu do Říma v roce 1987 se práce na beatifikaci A. C. Stojana prakticky
soustřeďuje na dvě části: technickou a systematickou.
První znamená prakticky věrné překlady do latiny n e b o italštiny veškerého svědeckého materiálu. Je předpokladem pro všechny dalSí kroky. Někdy se totiž zapomíná, že na římské kurii je stále ještě úřední řečí
latina nebo italština, třebaže v nejposlednější době se v některých
zvláštních případech připouštějí i španělština nebo francouzština a jen
zcela výjimečně také angličtina (16),
Poněvadž tzv. Transumptum
informačního procesu o životě a pověsti svatosti A. C. Stojana je psáno česky, musí být tedy přeloženo d o některé ze zmíněných řečí. Naštěstí předeslané souhrnné články, čili téže,
jsou už v latině, takže se n e m u s í překládat a m o h o u tedy h n e d od počátku vydatně pomáhat při systematickém vypracování předepsané »pozice« o hrdinských ctnostech. Ke v š e m těmto článkům je však zapotřebí
připravit ú v o d n í záhlaví, aby odborníkům, kteří se procesem zabývají,
bylo jasno, co se v každém chce dokázat.
V e specifickém Stojanově případě se mimoto jeví zcela nezbytným
doplnit procesní výpovědi novými prohlášeními, na které dříve buď nezbyl čas, anebo se na ně nemyslilo, jako např. svědectví o jeho vyrovnan é m poměru k národnostním menšinám, jež m o h o u poslat n ě m e č t í
knězi, kteří ho znali a nyní žijí v zahraničí (17).
K technické stránce patří ještě překlady úryvků ze spisů B o ž í h o
služebníka, jakož i z řečí v poslanecké sněmovně, nejdůležitějších dopisů či jiných dokumentů.
Druhá, systematická část, která patří k vlastní práci kongregace pro
svatořečení, přináší s sebou řadu požadavků.
Především je třeba vypracovat velmi podrobné Summarium
o životě,
pověsti svatosti a ctnostech arcibiskupa A. C. Stojana s vědeckými poznámkami a odkazy na dokumentaci. T o m u t o vypracování musí předcházet: 1) důkladné popsání Stojanový doby, a to z různých hledisek;
2) osvětlení jeho volby za poslance; 3) výklad okolností, jež vedly k jeho
jmenování arcibiskupem. D n e s se v této souvislostí vyžaduje ještě
odborné vyjádření o spiritualitě kandidáta svatosti a o jiných jeho
(16) Acta Apostolicae Sedis, LXXV (1983), str. 402: »Si versio actorum atque documentorum in linguam apud Sacram Congregalionem admissam necessaria sit, duo exemplaria versionis exarentur et authentica declarentur, Romam una cum transumplo
mittenda,«
(17) Tito kněží jsou ochotni tak učinit, jak vysvítá z dopisu, zaslaného re3átoru procesu
dne 5. ledna 1989.
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specifických životních rysech. Takto se postupuje ve v š e c h podobných
případech, které jsou právě projednávány n a kongregaci v Římě (18).
V Stojanově případě je tedy vedle o d b o r n é h o posudku o spiritualitě
ž á d o u c n o vypracovat i zvláštní pojednání o jeho pojetí u n i o n i s m u a
začlenění do politické a sociální činností.
Uzná-li relátor takto vypracovanou »pozici« o hrdinských ctnostech
za úplnou a pravdivě osvětlující jeho osobnost a činnost, připraví sám
anebo se svými spolupracovníky tzv. informatio
s hlavními životopisnými údaji, souhrnem o hrdinských ctnostech a nadpřirozených darech
kandidáta, opatřenou vědeckými odkazy na dokumentaci se zvláštním
paragrafem o dějinách procesu a dá souhlas k vytisknutí celého svazku,
o kterém se p o t o m vysloví veřejným hlasováním nejdříve odborní poradci a nakonec nejméně osm zvlášť k tomu jmenovaných kardinálů
římské církve podle následující formulace:
»An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
D e u m tum in proximum, n e c n o n de cardinalibus Prudentia, lustitia,
Temperantäa et Fortitudine eisque adnexis, in gradu heroico, in casu et
ad effectum de quo agitur« (19).
Konečný výsledek bude tlumočen samotnému papeži, který se také
osobně vyjádří o Stojanových hrdinských ctnostech.
K beatifikaci samotné se však dnes mimoto vyžaduje jeden zázrak, k
n ě m u ž došlo na přímluvu navrženého kandidáta. T o je další důležitá
kapitola na cestě k poctám u oltáře a v našem případě se tu opět vyskytnou různé komplikace, protože se to neobejde bez přísežné svědecké a
vědecké dokumentace ani bez patřičného n o v é h o procesu »super mira-

culo per iníercessionem
4. Stojanovská

Servi Dei A. C. Stojan« (20).

bibliografie

Následující souhrn se omezuje jen na samostatné spisy a životopisy
Antonína Cyrila Stojana, vydané tiskem anebo k tisku připravené. Veškerá sbírka Stojanových písemností, jak byla připravena k informačnímu
(18) Viz např. Positlo super virtutibus S. D. Adolfl Kofping, Roma 1989, nebo Positio super virtutibus S. D. Carol7 Llviero, Roma 1989.
(19) V Českém překladu: »Zdaje možno shledat hrdinský stupeň ctností, a to jak božských:
víry, naděje n láskyt tak i základních: opatrnosti, spravedlnosti, mírnosti a statečnosti,
jakož i tčch, jež jsou s nimi spojeny, jak to vyžaduje příslušný případ a účinek.«
(20) K zaslanému Transumpiu jsou přiloženy některé vážné případy uzdravení, spolu se
seznamem početných vyslyšení proseb na přímluvu Božího služebníka A. C. Stojana.
Je však nezbytné tyto první zprávy doplnit. Postulátor musí podniknout vše> aby
dokumentace byla úplná. K úplnosti patří: klinická zpráva, použitá terapie, lékařské
osvědčení, popř. snímky, přísežná potvrzení ze strany svědků a konečně jasné důkazy
o vzývání Božího služebníka. Zpravidla se o domnělém zázraku ustavuje řádný kanonický proces. Pokud jde o lékaře, nežádá se od nich, aby se vyslovili o zázraku, nýbrž
aby sdělili fakta o nemocném a stavu nemoci. Posouzení je věcí římské kongregace
pro svatořečení.
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beatifikačnímu procesu, se u c h o v á v á v archivu Arcibiskupského o rdinariátu v Olomouci. Spisy a písemnosti shromážděné v 68 svazcích mají
dohromady více n e ž 2 0 . 0 0 0 stran.

I. Samostatné spisy A. C. Stojana vydané tiskem
1. Apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavené
Pantty Marie, č. 1 a 2, str. 3 2 a 45, Kroměříž 1901, 1909
2. Poutní knížečka velehradská
a sv. hostýnská pro společnou poutní pobožnost, str. 46 s Strážnice 1908
3. Rádce vojínův, str. 142, Kroměříž 1915
4. Památka na zbudování
schodiště na Sv. Hostýně (spoluautor: JL N, Haina), str. 102, Kroměříž 1910
II. Samostatné životopisy A. C. Stojana vydané tiskem anebo k tisku připravené
1. F. ČINEK, Arcibiskup
Antonín Cyril Stojan. Život a dílo, str. 1179 + 4,
O l o m o u c 1933
2. F. ČINEK, Ve službách lásky. Život a ctnosti služebníka
Božího
Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa
olomouckého,
L díl, str. 239, strojopis, Olomouc 1966
3. A. JASEK-J. STANĚK, Msgre Dr. A. C. Stojan, probošt a poslanec,
str. 63,
Kroměříž 1911
4„ AMBR. JASEK, Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve* Život a dílo dr*
Antonína Cyrila Stojana, str. 406, strojopis, O l o m o u c 1983; vyšlo tiskem, Praha
1988, str. 2 4 6 + VIII
5. L. NĚMEC, Antonín Cyril Stojan, Apostle of Chruch Unity, Human and
spiritual Profile, str. 233 + XXII, Washington 1983
6. J. OLSR, Služebník
Boží Antonín Cyril Stojan, olomoucký
arcibiskup,
str. 59, Řím 1966
7. A. ŠURÁNEK, Antonín
Cyril Stojan, »Životem«, str. 31, Hlučín 1927
8. A. SURANEK, Světlo z Beňova, I-VI, str. 3450, strojopis, O l o m o u c 1983
9. B. ZLÁMAL, Antonín Cyril Stojan, apoštol křesťanské jednoty, str. 157,
Řím 1 9 7 3
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Dokumentace
TOMÁŠ

HALÍK

(Praha) (*)

E V A N G E L I U M

MUSI

BÝT

H L Á S Á N O

N O V Ě

Při poutní slavnosti ke cti svatého Klementa Marie Hofbauera 20. května
1989 probíhal v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla celodenní
duchovní
program. V jeho první části dopoledne promluvil ordinář brněnské diecéze, kapitulní vikář Ludvík Horký o významu Desetiletí
duchovní obnovy.
Citoval
slova Svatého otce Jana Pavla / / . , který tuto iniciativu
naší církve ocenil jako
projev velké pastorační moudrosti a příležitosti
vnést ducha křesťanské
obnovy do každé farnosti. Poté prelát Horký předal slovo místopředsedovi
výboru
pro DesetiletíPhDr,
Tomáši Halíkovi, kterého pozval, aby přednesl
slavnostní
projev před přítomnými
biskupy a ordináři a několikatisícovým
shromážděním
věřících.

Otcové biskupové, pane kapitulní vikáři, otcové, bratři a sestry!
Evangelium musí být hlásáno docela novým způsobem! Tato zápalná věta svatého Klementa Marie Hofbauera by měla prostoupit celý
tento den. Kladu ji také za základ toho, co vám chci sdělit.
Díváme se do života tohoto rodáka z Moravy, apoštola Varšavy a
Vídně. Sledujeme jeho snahu proti duchu doby, osvícenské doby s jejím
jednostranným důrazem na lidský rozum, obhájit kulturu srdce. Jeho
zápas za svobodu církve proti byrokratickým šikanám absolutistického
státu. Jeho úsilí, aby církev neztratila živé spojení se světem ducha,
předními mysliteli a umělci, ale ani se světem chudých a ukřivděných.
Toto vše znamenalo pro svatého Klementa hlásat a žít evangelium novým způsobem.
Co však znamená tento požadavek pro nás, nyní a zde? V každé době
totiž musí být evangelium hlásáno novým způsobem. Katolická církev
není jednou provždy reformovaná, je - podle slov svatého Augustina »semper reformanda«, stále se musí obnovovat.
Neexistuje »chemicky čisté« křesťanství. Křesťanství je neustálé
vtělování, trvalý dialog, plodné setkávání evangelia se stále novými
(*) Vychází bez vědomí au torn. Vyšlo jako příloha samizdatového Časopisu Irrformace o
cirkvi č. 6^1989. Mezititulky přičinila redakce. Autor projevu PhDr. Tomáš Halík (narozený 1948) vystudoval filozofii, sociologii a psychologii a v současné době pracuje jako
klinický psycholog v Praze, Kardinál Tomášek mu svěřil významnou úlohu ve Výboru
pro Desetiletí duchovní obnovy, který ustavil loni pod vedením pražského svétícího
biskupa TbDr. Antonína Lišky. Tento pracovní výbor odpovídá, v součinnosti se Sborem ordinářú ČSR, za koncepční a organizační otázky Desetiletí.
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myšlenkovými, kulturními a společenskými proudy. Svatý o t e c Jan Pavel II. - nám tak blízký a drahý papež - napsal v závažném d o k u m e n t u
z p o s l e d n í doby, v apoštolském listě Christifideles
laici, že evangelizace, t e n t o podstatný ukol církve, spočívá v tom, silou evangelia přetvářet v ě d o m í lidí, jejich činnost, způsoby myšlení, určující hodnoty,
prameny inspirace, životní styl a celé jejich prostředí,
A t e n t o záměr - pomáhat uzdravovat, prohlubovat a posvěcovat
život jednotlivců i celé církve a národa - stál u zrodu naší společné ce-

sty Desetiletí

duchovní

obnovy národa, vyhlášené na první neděli ad-

v e n t n í roku 1987 biskupy a ordináři Čech a Moravy.
Také dnešní pouť, která patří k vrcholům druhého roku Desetiletí, je
kamínkem v mozaice t o h o t o díla obnovy. Proto je dobré si dnes přip o m e n o u t základní smysl a celkový tvar díla Desetiletí, A o t o m k v á m
chci hovořit.

Volba mezi dvojí podobou

lidství

Napřed mi však dovolte, abych vyjádřil, co právě cítím. Jsem rád, ž e
smím být nyní s vámi v této brněnské katedrále. Ačkoliv jsem celým živ o t e m spjatý s Prahou, stejně jako m n o h o pražských katolíků i já cítím v
Moravě jakousi pravlast našeho křesťanství, společnou kolébku a duc h o v n í matku. Vždyť z Moravy přišel na úsvitu dějin Bořivojův křest, z
Moravy během celých těch jedenácti staletí dějin naší církve přitékala
stále nová síla a synem Moravy je i náš milovaný pražský arcibiskup
Otec kardinál Tomášek. Jak h o ctíme, jak se za něj modlíme, jak pevně
za ním stojíme! A jak vám za něj, Moravané, vděčíme a děkujeme!
Kdykoliv přijdu do Brna, připomínám si verše velikého moravského
básníka a Kristova svědka Jana Zahradníčka, který v tváři t o h o t o města
uzřel živé podobenství vnitřního rozporu civilizace, ve které žijeme. V
závěru své básnické skladby Znamení
moci píše:
M ě s t o mezi dvěma vrchy,
z nichž jeden se svým hradem a kasematami v p o d z e m í
se svými mučírnami podává důkaz nezvratný,
jak člověk ve své moci p o n e c h á n
se zahazuje.
Vidím toto město, vidím vrch druhý s katedrálou,
ten kostelní útes s v ě ž e m i v moři domů,
Svatý Michael, Svatý Jakub, Svatý Tomáš a Maří Magdaléna,
ti jasní kentaurové
s m ě d ě n k o u na hřbetech připravení ke skoku do blankytu
jako katedrála a mučírna tu stojí proti sobě
jako ty dva vrchy, mezi nimiž město se rozléhá.
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Bratři a sestry, tím, že jsme sem přišli, na tento pahorek s katedrálou
(a shromážděni se svými biskupy a ordináři, kněžími a řeholními osobami, poutníci z Moravy, Čech, Slovenska i ze zahraničí i se zástupcem
posvátného kolegia kardinálů jsme nyní jakýmsi obrazem, ba více:
uskutečněním církve v její plnosti a rozmanitosti), uyjádňli jsme svou
volbu. Volbu mezi těmi dvěma póly civilizace, volbu mezi dvojí podobou lidství: lidstvím odcizeným Bohu a do sebe uzavřeným, které se
vnitřně vyprazdňuje, a lidstvím úplným, svobodně otevřeným v lásce
vůči Bohu í člověku, neboť víme, že člověk bez Boha není celý.
Prožíval jsem v Brně už minulou sobotu celou duchovní přípravu na
tuto poutní slavnost. U svatého Michala jsem slyšel píseň mladých, rozvádějící slova, jimiž Jan Pavel II. zahájil svou papežskou službu: Otevřte
brány Vykupiteli! A vnímal jsem tu duchovní otevřenost tohoto města i
země, jak jí oslavil opět Jan Zahradníček:
Kristus Pantokrator se k Moravě blíží,
k jejím řekám, dychtícím napájet křtitelnice,
jejím hájům, s ratolestmi pro oltáře Božího Těla,
k jejím kamenům sbírajícím se v kříže a chrámy.
Bratři a sestry, přirovnal jsem dnešní den ke kaménku v mozaice. Ale
přesněji bych jej nazval kamenem pro stavbu chrámu. Neboť dílo Desetiletí duchovní obnovy můžeme připodobnit ke stavbě chrámu.
Odpovědnost a zralost
Bratři a sestry, rozumějme dobře tomuto času!
Patří k prorockému poslání církve zkoumat znamení času a ze zorného úhlu věčnosti odhalovat smysl přicházejících událostí. Bůh je Pán
dějin, on je utváří a mluví k nám skrze všechny události.
Stojíme v důležité chvíli dějin naší církve. Musíme se uklidnit a ztišit
a vážně se ptát, co - řečeno slovy Zjevení svatého Jana - »Duch praví
církvi«.
Je psáno: Kde je Duch Páně, tam je svoboda. A my musíme začít tím,
že dáme ve svém srdci, ve svých životech, v životech farností i celé církve svobodný prostor tvůrčí činnosti Ducha svatého. Že budeme mít
odvahu víry nechat Krista samého, aby nás obnovil svým Duchem. Že se
budeme snažit dát vždy jeho Duchu a obnově z Ducha přednost přede
všemi našimi plány, představami a přáními.
Nesmíme se jen vracet a chtít obnovovat vše, co už tu bylo. Nemůžeme lít nové víno do starých měchů. Evangelium musí být hlásáno novým způsobem!
Nesmíme si rovněž plést cíle a prostředky. Mnozí se nyní soustředili
na obhajobu práv věřících. K tomu je snad třeba říci pouze toto: Hledat
důstojné místo církve v této společnosti, aby měla volné ruce pro svou
službu všem a pro plné rozvinutí svého svědectví, tu jde o věc vlastně
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samozřejmou. Kdo by se o ni měl zasazovat, ne-li věřící sami a jejich pastýři? Ale toto nesmí být naše jediná snaha, jde o prostředek, není to
poslední cíl.
Blíží se nový práh na naší cestě. Nová etapa, v níž už hlavní důraz
nebudeme klást na naše práva, ale na ftaši odpovědnost Na naši spoluzodpovědnost za život národa a společnosti.
Druhý vatikánský koncil zdůraznil křesťanskou odpovědnost za
svět. Svatý otec Jan Pavel II. opakovaně hovoří o této době, době před
rokem 2.000, jako o času příhodném pro dosahování zralosti, zralosti
jedinců i národů, církve i lidstva. A co je podstatnějším znakem a projevem zralosti, ne-li schopnost nést odpovědnost: nejen za sebe, ale i za
druhé, za celek?
Dílo Desetiletí duchovní obnovy je pro naši církev vzácnou příležitostí dojít zralosti, uvědomit si naši odpovědnost, nalézt pravé místo a
poslání v národě a společnosti v této době. V loňském velikonočním poselství Otce kardinála to bylo jasně řečeno: Myšlenka Desetiletí obnovy
vzešla z vědomí naší křesťanské odpovědnosti za celkový, zejména pak
mravní a duchovní stav našeho národa a celé společnosti.
Nechceme se starat jen o sebe a své přežití a zabezpečení, nechceme
si jen »hrát na svém písečku«. Ujímáme se nově a rozhodně základního
poslání církve: hlásat evangelium všemu stvoření, uzdravovat každou
nemoc v lidu, být solí země. Evangelium musí být hlásáno a dosvědčováno docela novým způsobem.
Neznamená to ovšem, že bychom chtěli vzít věc obnovy národa výhradně do svých rukou, do své vlastní režie. Chceme pomáhat společnému dobru v duchu dialogu, široké ekumenické otevřenosti i občanské
spolupráce se všemi lidmi dobré vůle.
Myšlenka obnovy a uzdravení stojí jako veliká potřeba a touha před
celou společností. Z víry víme, že skutečná obnova nesmí zůstat na
povrchu, musí zahrnovat oblast duchovní a mravní. A zde nás evangelium zavazuje učinit plodným a přínosným vše, co nám Kristus svěřil do
rukou: budeme vydávat počet ze svého správcovství.
Církev nemá jinou moc, než je láska a věrnost. Věrnost nejen naše
vlastní, ale vposledku věrnost toho, který řekl: Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
Celkový plán Desetiletí
Připodobnil jsem dílo Desetiletí duchovní obnovy k stavbě chrámu.
Stavět chrám je věc veliká a svatá. Francouzský spisovatel Antoine de
Saint Exupery popisuje svůj noční let nad válkou rozbitou Francií a říká: Všude jsem viděl jenom rozptýlené balvany. A ony zůstanou rozptýlenými balvany až do chvíle, kdy vyvstane myšlenka postavit z nich
chrám. V tom okamžiku, kdy zde vzejde tato myšlenka, přestanou být
tyto balvany rozvalinami a dostanou docela nový smysl.
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Pohlédněme do dějin Božího lidu Starého zákona. Když dobrotou
Boží a prozíravostí krále Kýra dostal lid svobodu, začal stavět chrám. A
je psáno: Dílo se dařilo, protože lid byl srdcem při práci.
Pohlédněme teď na celkový plán té stavby našeho Desetiletí. Jednotlivé roky Jsou jako kaple, které zde věnčí hlavní loď katedrály. Každý
rok má své téma, vycházející z přikázání Desatera a základních výzev
Kristových. Každý rok je určen uzdravení a prohloubení jedné důležité
oblasti života církve a společnosti. Každý rok chceme modlitbou a spoluprací podpořit zvláště jeden okruh lidí: rodiny, kněze, vychovatele,
zdravotníky, vědce a techniky apod.
Tento rok má téma Víra v moderním světě a chceme si v něm ujasnit
své dnešní poslání vůči světu. Navazuje rok Posvěcení života, věnovaný
službě kněží a kněžství Božího lidu, našemu vztahu k liturgii, svátostem, církevnímu roku a nalézání harmonického stylu života. Následuje
rok Rodinného života, v němž chceme obnovit lásku, úctu a věrnost v
našich křesťanských manželských rodinách, ale hledat též pomoc pro
všechny rodiny tváří v tvář hrozivému nárůstu rozvodovosti, potratů,
citového ochuzení a všeho, co ohrožuje stabilitu a štěstí rodiny a tím
škodí i společnosti.
Roku 1992 se v ekumenickém duchu přihlásíme k odkazu velikého
křesťanského vychovatele J. A. Komenského; bude to rok Výchovy,
vzdělání a tradice.
Následují dva roky s tématy, týkajícími se našeho vztahu ke společnosti; Pravda a spravedlnost a Práce a společenská odpovědnost. V této oblasti bychom měli mít jasno: církev netouží po politické moci. Má
své vlastní duchovní poslání. Církev sama odsuzuje to, co se nazývá
»politický klerikalismus«, to znamená účast kněží v politických aktivitách a sdruženích. Církev zároveň ukazuje svým věřícím, že křesťanství
není jen »nedělní záležitost«, nýbrž »věc veřejná«. Být dobrým křesťanem neznamená jen v neděli chodit do kostela a být slušným člověkem v
soukromém životě. Křesťan musí svou víru dosvědčovat i společenskou
odpovědností: odpovědnou prací ve svém povolání, úsilím, aby na pracovištích a ve všech lidských vztazích bylo méně lhostejnosti, závisti a
nevraživosti a aby i v životě veřejném se věci nazývaly pravými jmény a
nikomu se nedělo bezpráví. Tento zralý a vyvážený postoj nalezneme v
poselství Druhého vatikánského koncilu, v učení Svatého otce Jana
Pavla II., který si tímto postojem získal úctu na Západě i na Východě.
Stejně mluví za naši církev i Otec kardinál: Chceme dialog, dialog čestný a partnerský, dialog se všemi, ve spravedlnosti a pravdě.
Rok 1995 je věnován řeholníkům a tématu Duchovní a tělesná kultura osobnosti. Ukazuje, že celé dílo Desetiletí stojí na křesťanském celostném pojetí člověka a skutečnosti: teprve vyvážené spojení všech
rovin života - tělesné, duševní, sociální, ekologické i mravní a duchovní
- povede ke zdraví jedince i společnosti.
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Předposlední rok Desetiletí se vrací k jádru duchovního poslání církve: Evangelizace a modlitba. Tématem závěrečného roku (1997) je
Kristus ~ Pán dějin a otec budoucího věku; chceme, aby v národě dozrálo veliké smíření, abychom mohli v lásce a v síle Ducha překročit
práh nového tisíciletí.
Každý rok - podobně jako tomu je u kaplí chrámu - je zasvěcen
některému světci, některému z našich národních patronů. To je důležité: zde se ukazuje, že dílo Desetiletí je pevně zakořeněno v našich dějinách, v našich domácích tradicích. Světci nejsou »bůžkové«, nýbrž
svědkové toho, jak Kristus v každé době, v různých podmínkách vzbuzuje vždy nové a originální cesty následování. Světci, doprovázející témata jednotlivých let, ukazují, že tato témata nejsou abstraktní, nýbrž
že každý rok bude mít svou tvář. Tak jako i církev není žádná anonymní
organizace, je organismus, živé tělo, má tvář ... Právě na tvářích světců
můžeme rozeznat tu nejvlastnější tvář církve: tvář Kristovu v její nevyčerpatelné kráse.
Pokud je některý z našich světců spjat s určitou řeholní společností,
chtěli bychom v příslušném roce ukázat duchovní a kulturní přínos této
řehole. Nemusím pro příklad chodit daleko: z jediného kláštera zde v
Brně vyšli muži jako Mendl, Křížkovský, Bratránek; v klášteře Louce,
kde zítra pokračuje naše poutní slavnost, působil Prokop Diviš; a mohli
bychom ve výčtu dlouho pokračovat. Nebyly tedy ty řehole jen »mnichů
rota líná«. Řády ženské i mužské přirozeně patří k plnému životu církve
a vždy byly také přínosem pro život společnosti.
Mnozí z nás, kteří pracujeme ve zdravotnictví, bychom si i dnes velice přáli, aby naši práci doplnila - jak je tomu všude ve světě, i ve všech
sousedních socialistických státech - křesťanská zdravotnická, pečovatelská a sociální zařízení, která by poskytovala služby prozářené trpělivostí a láskou těch, kteří se této službě plně zasvětili jakožto svědectví
své víry a kteří mají při práci srdce neustále ponořené do lásky Kristovy!
Během Desetiletí budou přebírat »štafetu« jednotlivé diecéze: dnes
slaví Brno svatého Klementa a za měsíc budějovická diecéze svatého Jana Nepomuka Neumanna; v příštím roce blahoslaveného Jana Sarkandra se Olomouc jistě nenechá zahanbit!
Co od nás žádá svatý Vojtěch?
Vraťme se k příměru Desetiletí duchovní obnovy jako stavby chrámu. Pohleďme na jeho oltářní obraz: Je na něm postava svatého Vojtěcha. Desetiletí je přípravou na tisící výročí jeho mučednické smrti. Co
nám dnes říká tento pražský biskup z desátého století?
Svatý Vojtěch je první Čech skutečně evropského významu,
evropského formátu a evropského cítění. Vyzývá nás dnes k znovunalezení našeho místa v Evropě, v evropské kultuře, k obnovenému vědomí
našeho evropanství.
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Naše vlastenectví, Desetiletím posílené, se nesmí stát provincialismem a šovinismem: nejvlastnější národní hodnoty nejlépe pochopíme
právě v rámci celoevropském.
Také musíme překonat izolaci naší církve od církve světové. Není
dána jen vnějšími podmínkami, někdy se i my sami izolujeme. Uslyšímeli někoho tuto izolaci snad vychvalovat a ospravedlňovat - »je to dobře,
alespoň nám sem neproniknou všelijaké bludy a extrémy« - uvědomme
si, že právě tento postoj je herezí proti katolicitě církve: Učeně by se
mohla nazvat izolackmismem a v jadrné češtině hlupáctvím, zápecnictvím, leností ducha. Blahoslavený biskup, který svou pastýřskou berlou rozrazí petlici, kterou se ještě uzavíráme my sami zevnitř!
2. Svatý Vojtěch byl Kristovým svědkem v době ještě nerozděleného
křesťanství. Nabádá nás k ekumenismu, úsilí o jednotu křesťanů. Papež
Jan XXIII. vyslovil prý naději, že právě z našeho národa, v němž v určitém smyslu jedno z nejvážnějších rozdělení církve započalo, vzejde ten
podstatný krok k znovunalezení jednoty. Málo se za to modlíme, ještě
málo pro to děláme, málo boříme ty přehrady vzájemných předsudků a
neporozumění mezi křesťany.
3. Svatý Vojtěch musel pro tvrdost srdce našich předků opustit tuto
zemi, nalezl v cizině mučednickou smrt. To nás vede k pravdivému pohledu do minulosti naší církve i národa, na celé utváření našeho národního charakteru, na kořeny mnoha věcí, které nás dosud zatěžují. Je
třeba uzdravit minulost, učinit pokání, obrácení, smíření.
Je smutné, že se děti ve školách dozvědí minimálně o víře a církvi; a
když něco, tak prakticky jen samé špatné věci. Nevědí téměř nic o velkých zásluhách katolické církve o naši národní kulturu, od úsvitu dějin
přes lví podíl katolických kněží na národním obrození až po velké hodnoty křesťanského umění našeho století. Někteří z našich řad reagují na
jednostranné líčení církve jednostranností opačného typu, chtějí vysvětlit a omluvit vše, líčí minulost církve jen v růžových barvách. Ale
ani to není pravda! Jen pravda nás osvobodí. Církev vyrůstá z vtělené
Pravdy a nemusí se bát pravdy. Svatý Filip Neri řekl: Chraňte se lži jako
moru! Bytostně potřebujeme pravdu, pravdu ve všech oblastech, pravdu
o své minulosti i současnosti, bez příkras a klamu.
4. Svatý Vojtěch - ovlivněný reformním hnutím z Čluny - snad jako prvý v našich dějinách vyslovil výzvu k mravní odpovědnosti, k duchovní a mravní obnově. Tato výzva prochází jako červená nit v různých podobách celými našimi dějinami. Spatřujeme v ní nejhlubšísrays/
našich duchovních dějin, naší národní tradice.
Každé obnovné dílo v naší zemi zahrnuje v sobě určitý výklad smyslu našich dějin. Kdyby nenavazovalo na skutečné kořeny národních
tradic, nemohlo by hluboce zakořenit a přinést plody.
Dílo Desetiletí duchovní obnovy se vědomě přihlašuje k tradici úsilí
o pravdivost mravního života a rovněž o kulturnost v hlubokém
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křesťanském smyslu. K úsilí, které spojuje duchovní odkaz našich světců, tradici cyrilometodějskou a svatováclavskou, s odkazem všech
opravdu velkých a přínosných postav našich dějin a naší kultury, byť
tyto postavy byly ve své době třeba v rozporu s tehdejšími představiteli
katolické církve. Jak to bylo krásně vysloveno ve Velikonočním poselství Otce kardinála z minulého roku, Desetiletí je velkou příležitostí
k smíru a sjednocení v Pravdě, která nás všechny přesahuje a zároveň
zve do své plnosti.
Je třeba se probudit v životě mravním i kulturním. Dost Svejkování!
Mysleme na chorál ...
5. Vojtěch je světec, muž pokory, muž kříže. V době rozmachu bohatství a světské moci církve vstoupil na svůj biskupský stolec bosýma
nohama na znamení pokory a lásky k chudému Kristu.
V době, kdy se křesťanství šířilo ohněm a mečem, odmítl tuto cestu
a vydal se k pohanům hlásat víru bez jakékoli mocenské podpory;
přijal smrt jako podíl na kříži a z jeho oběti vzešlo záhy veliké požehnání.
Vojtěchovy »bosé nohy« jsou velkým odkazem našim biskupům
a celé církvi. Vzpomínám na fotografii Štěpána Trochty, jednoho
z našich největších biskupů nové doby, z období, kdy po propuštění
z vězení pracoval jako instalatér, spravoval záchody. Otec biskup je na
tomto snímku v nej obyčej něj sich šatech, s dělnickou čepicí, ale z jeho
tváře vyzařuje moudrost a vznešenost toho, který i tuto situaci přijal a
vnitřně proměnil a ona mu dopomohla k ještě větší lidské a pastýřské
zralosti.
Lze očekávat, že církev a věřící budou mít v této společnosti v budoucnu více vnějších možností než dosud; slyšíme to v projevech
státních představitelů, odpovídá to směru společenského vývoje, je to
přirozené a spravedlivé.
Ve všech proměnách času a tváří v tvář novým možnostem však buďme
nesmírně bdělí, aby nám - biblicky řečeno - neztučnělo a nezatvrdlo
srdce. Církev se nesmí stát do sebe uzavřeným ghettem, nesmí ztratit živé spojení s obyčejným životem lidí kolem nás, s jejich problémy a těžkostmi, spojení, které se právě v posledních desetiletích tak prohloubilo.
Chraňme se sebespokojenosti, nevracejme se ke všem starým formám,
zvláště se vyhýbejme všemu triumfalismu, okázalosti, vnějškovosti, vší
pompě, která v minulosti tolik lidí odradila!
V této věci je právě náš národ nesmírně citlivý. K jeho srdci nelze jít
ani v okovaných botách, ani ve zlatě: jen těma »bosýma nohama«. Tomuto národu nikdy neimponovala moc a přepych; ten, kdo si jej chtěl
naklonit a sám přitom sáhl po nějakých privilegiích pro sebe, vždycky
to u něj vnitřně prohrál.
Chraňme si i v budoucnosti ducha pokory a neokázalosti života církve jako královský klenot a jako velikou šanci.
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V kříži je síla
Bratří a sestry, dotkli jsme se velikého tajemství: tajemství kříže.

V kříži je síla, bez níž nelze obnovné dílo uskutečnit
Jsme nyní videotechnikou spojeni se *sálem konzistoře, kde naše
shromáždění sledují n e m o c n í a tělesně postižení, lidé na vozíčkách, na
lůžcích bolesti, a také staří a slabí, kteří už nemohli přijít mezi nás.
K vám se nyní přímo obracím, naši tak c e n n í bratři a sestry! Já znám
lidské utrpení a bídu. Pracuji léta v nemocnici, starám se o lidi, kteří
propadlí alkoholu a drogám a kteří jsou dnes většinou velice zruinovaní tělesně i duševně, d u c h o v n ě i mravně. D e n n ě jsem mezi nimi, denně se snažím obvázat rány jejich srdcí, hojit ty rozlámané životní osudy,
smiřovat a léčit rozvrácené rodiny. D e n n ě se zblízka dívám bolesti do
tváře. Nemohl bych dělat tu práci, kdybych nic nevěděl o tajemství
kříže, který proměňuje bolest a slabost v sílu.
Tomu, kdo nese kříž - kříž pronásledování a nepropadne nepřátelství a zlobě; kříž dobrovolné askeze, čistoty, chudoby a kázně a nepropadne zahořklosti n e b o pýše; či kříž bolestí tělesných n e b o
duševních a nepropadne zoufalství - tomu, kdo vkládá svůj kříž do
kříže Kristova, tomu Bůh svěřil nesmírnou moc. Takový člověk uvolňuje obrovskou tvůrčí energii lásky. Jeho modlitba m m přímo do srdce
Kristova a v něm, v jeho žáru přetavuje a přetváří srdce lidí a svět.
Naší trpící bratři a sestry, úpěnlivě vás prosím: pomáhejte nám.
Přimlouvejte se za nás. Obětujte své bolesti a modlitby za zdar díla Desetiletí. Vy můžete v tomto chrámu vztyčit ty nejpevnější sloupy a vložit
do té stavby ty nejvzácnější kameny!

Sklízíme

plody

utrpení

Bratři a sestry, podívejte se na to mládí církve kolem! Čím sí je vysvětlíme, ne-li tím, že nyní vzchází p o ž e h n a n á setba těch, kteří kdysi
nesli v této zemi kříž pronásledování?
I já jsem vyrůstal bez víry, bez náboženské výchovy, fsem B o h u d n e s
vděčný za to, že mne k sobě vedl touto oklikou, ž e jsem mohl napřed
dobře teoreticky i prakticky poznat svět ateismu. Dává mi to možnost
vžít se do světa nevěřících, do jejich myšlení a zábran, dává mi to m o ž nost vést s nimi dialog. Dává mi to možnost oba tyto světy srovnat a být
o to vděčnější za dar víry, který dává teprve životu skutečnou hloubku a
smysl. D n e s vím, že mé obrácení před 23 lety - podobně jako obrácení
tolika mladých lidí u nás - je jistě z veliké části plod modliteb a utrpení
těch, kteří zejména v letech padesátých nesli těžké kříže pro svou věrnost víře a církvi. Těch, kteří nemohli kázat, psát, nemohli pracovat pro
Krista jinak n e ž právě tím, že obětovali své utrpení. A Bůh se postaral o
tuto setbu. Je to zákon prověřený dvaceti staletími křesťanství, ž e každé
utrpení a pronásledování církev očišťuje a zpevňuje.
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Mnozí tito lidé žijí ještě dnes mezí námi, i zde jsou jistě přítomní.
Chtěl bych jim za sebe, za svou generaci, za ty ještě mladší i za ty, kteří
teprve přijdou, z tohoto místa vyslovit vroucí poděkování a vděčnost.
Křesťané prvních staletí líbali ruce těch, kteří nesli pouta pro Krista.
Oslavujeme-li světce minulých staletí, nezapomínejme na tyto velké
vyznavače, kteří ještě dnes žijí mezi námi!
Za civilizaci lásky a úcty k životu
Dílo Desetiletí duchovní obnovy vyrůstá z minulosti, ale má smysl
především pro budoucnost. Je to naše příprava na vstup do nového tisíciletí.
To, oč v něm podstatně jde, je vytvořit nový životní styl tváří v tvář
požadavkům přicházejícího tisíciletí. Proti civilizaci konzumu a lhostejnosti, bezohledné manipulace s přírodou i lidmi, civilizaci násilí, lži a
smrti chceme postavit křesťanskou alternativu: civilizaci lásky a pravdy,
civilizací úcty k životu, k životu ve všech jeho formách, i k životu nenarozených a těžce nemocných.
Tento rok, který má téma Víra v moderním světě, nás vede k pohledům nejen na základy naší víry, nýbrž na problémy světa, ve kterém
žijeme.
Jsme svědky celosvětového pádu jedné iluze. Byla to iluze, která
vznikla právě v době osvícenské, v době Hofbauerově, vrcholila v minulém století a přežívala až do naší doby, nyní však ztrácí svou sílu. Mám
na mysli onu naivní víru, že pokrok vědy a techniky jaksi samočinně
vyřeší všechny lidské problémy a zodpoví všechny lidské otázky.
Věda a technika pomohly vyřešit řadu těžkostí, zároveň však přinesly i nové problémy. Základní lidské otázky, zejména otázka smyslu
života, tu však stojí před lidstvem naléhavěji než kdykoliv předtím.
My věřící nemůžeme pád této iluze pouze brát na vědomí s uspokojením těch, na jejichž slova došlo, a říkat si, že církev během těchto
prvých dvaceti staletí svých dějin už hleděla do hrobu mnoha ideologií, které předpovídaly její brzký zánik. Rozčarování dnešních lidí z
naivního optimismu vědeckotechnického pokroku vede totiž mnohé k
zoufalství, skepsi a beznaději. Vidíme také falešné odpovědi a úniky v
podobě drog a sektářstvf. Musíme se ptát; Ke komu tito lidé půjdou?
Kdo jim dá slova věčného života?
Naše civilizace stojina křižovatce. Na této polokouli lidé žijí v přebytku anebo alespoň relativním materiálním blahobytu, chtějí co nejvíce
mít a užít. Ale naše planeta nemá na pokračování tohoto směru vývoje.
Když se lidé nenaučí omezovat své materiální požadavky a nenaučí se
dělit, lidstvo zahyne. Kde jsou však mravní síly, které by tento neblahý
vývoj dokázaly zvrátit? Kdo se dobrovolně vzdá materiálních hodnot a
nároků? Jen ten, kdo pozná hodnoty vyššího řádu. Jako muž z evangelia,
který nalezl poklad skrytý v poli a byl schopen dát všechno, co měl, aby to
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pole a ten poklad získal. My křesťané nesmíme zapomenout, že jsme odpovědni za to, abychom k tomuto pokladu - Božímu království - lidem
této doby ukázali a umožnili přístup!
Za obnovu kněžského
života
Chceme-li vsak druhým ukazovat cestu, chceme-li pomáhat v obnově národa a společnosti, musíme my věřící napřed z hloubi obnovit sanú
sebe! Všichni žijeme hluboce pod úrovní toho, co nám bylo svěřeno.
Každý z nás, aby se mohl stát živým kamenem pro stavbu chrámu,
musí se napřed nechat pořádně Kristem »otesat«! I naše církev má hodně daleko k »nevěstě bez poskvrny«, která má být podle slov Písma
představena Kristu. Musíme si poctivě uvědomit a pravdivě přiznat bolesti a slabosti naší církve.
jsme vděčni našim kněžím za jejich službu v nelehkých podmínkách.
Ale i zde je mnoho věci, které nemůžeme věčně svádět jen na vnější těžkosti, Mnoho slabostí, s nimiž si církev - a to jsme my všichni - musí
poradit sama, s pomocí Boží.
Kdo stáhne naše kněze z lešení, kam často unikají před svými podstatnými úkoly, k svatostánku a do středu obcí věřících? Kdo jim ukáže,
že mnohem větší odpovědnost než za církevní budovy mají za ten živý
chrám Boží, jímž jsme my? Kdo učiní z mnoha samotářských a izolovaných kněží bratrské a kolegiální společenství? Kdo je naučí naslouchat
a mluvit s těmi, k nimž byli posláni ? Kdo se postará o větší vzdělanost
naších kněží? Kdo překoná tu údržbářskou mentalitu v církvi a probudí
v ní misionářského ducha zakladatelů a tvůrců?
S toužebnos,tí očekáváme nové biskupy. Modlíme se za ně, postíme
se za ně, prosíme za ně. Ale ještě jednoho je třeba: připravit mysli a srdce
pro jejich příchod, abychom se naučili zralé poslušnosti, abychom se
naučili za nimi stát a všestranně jim pomáhat.
Dovolte mi příklad z rodinného života, Vyrůstá-li chlapec úplně
bez otce, je zpravidla nutně deformovaný, aniž o tom třeba ví, protože
podstatný rozměr jeho života, vztah k otci, není u něj kryt žádnou lidskou zkušeností. A když do té rodiny přijde nový otec, třeba v jeho dvanácti, nastanou obvykle velké problémy, které je nutno dlouhodobě a
moudře řešit.
Život diecézí, v nichž už generace kněží i věřících nezažily biskupa,
je nutně deformovaný. Charisma biskupské služby nenahradí sebelepší
administrativní péče. Nové biskupy čekají nadlidské úkoly. Budeme jim
muset pomáhat modlitbou, ale také využitím všech hřiven, které nám
byly svěřeny, aby vyrostli v moudré a prozíravé pastýře, kteří mají »ucho
na srdci Božím a prst na tepu doby«. Budou potřebovat spolupracovníky a poradce nejen z řad teologů a kněží, ale i laiků, odborníků v mnoha
oborech. Budou se muset učit vést a my se budeme muset učit nechat
vést, to obojí není dnes lehké ani samozřejmé.
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Bratři a sestry, třetí rok Desetiletí je věnován také obnově kněžského
života. Říkám vám slova, která nejsou moje: Dojde-li v tomto roce k
opravdové obrodě kněžského stavu, pochopí-li knězi tento rok ne jako
nějaký »úkol navíc« nebo jen zajímavé téma pro kázání, nýbrž jako výzvu
pro práci na sobě, pak vzápětí dostaneme dobré biskupy. Bůh sám
vzbudí uprostřed tohoto lidu pastýře podle svého srdce, kteří by srdcem
rozuměli, co Duch praví církvi, kteří by milovali církev a zároveň rozuměli době a světu, v němž žijeme, měli široký rozhled a hluboké zakotvení v Pánu a vedli nás na této cestě obnovy. Bůh na ně včas ukáže a
ti naši svatí je provedou mořem překážek až na ty osiřelé stolce. Důvěřujme: Bůh je veliký.
... až národ nalezne Anežčina ducha ...
Bratři a sestry, ještě jedna poznámka, závěrečná. Týká se poutí. A
zvláště jedné, která je ještě před námi.
Na pouti bychom neměli jezdit jen proto, abychom si zazpívali a potěšili
se, že je nás hodně a stále víc. Poutí vyjadřujeme ochotu opustit staré, vyježděné koleje a cesty svévole a stanout na Boží stezce. Jdeme na místa, posvěcená našimi světci, jako se dřív jezdilo »na zkušenou«, abychom se vrátili
nějak jiní, zralejší, abychom to vše doma pak viděli novýma očima, abychom změnili to, co potřebuje změnu, a více si vážili toho, co je dobré. Celé
Desetiletí je vlastně taková pouť, veliká společná cesta.
Každá jednotlivá pouť by měla mít určité téma, stěžejní myšlenku,
otázku, nějaký duchovní úkol. Abychom se touto otázkou už předem
zabývali, abychom ji přinesli na oltář a doma aby v nás pak doznívala.
Dnešní pouť nám klade otázku, jak hlásat a žít evangelium nově. Blížící
se pouť ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna přinese otázku, jak
žije Kristus v člověku.
Ale čeká nás letos ještě jiná událost. Bude se odehrávat v Římě, ale
budeme se na ni připravovat doma a pak ji oslavíme společnou poutí do
svatovítské katedrály v Praze. Všichni víte, o čem mluvím: o svatořečení
naší Anežky České.
Sedm staletí usilovali o její svatořečení pražští arcibiskupové, několik českých králů včetně císaře Karla IV. a jeho matky Elišky i jiné významné osobnosti, modlily se za ně generace našich předků. I v nedávné
době se několikrát zdálo Anežčino svatořečení být takřka na dosah ruky
a opět k němu nedošlo. Jako by ta potřebná míra modliteb, ale také činů,
které jsou ovocem pokání, nebyla ještě dovršena. K svatořečení dochází
teprve nyní, když jsme prošli prvním rokem Desetiletí duchovní obnovy,
který jsme celý zasvětili Anežce, a když se ukazují plody tohoto prvního
roku Desetiletí: první krůčky k obnově normálního života řeholí a
zejména vznik skupin křesťanské služby, které nyní vyrůstají v našich
farnostech a diecézích jako projev ochoty sloužit potřebným, zejména
nemocným, starým, postiženým a opuštěným lidem. Jak to napsal Otec
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kardinál v jednom ze svých pastýřských listů: křesťanská společenství
by měla být z n á m a jako místo, v n ě m ž lze nalézt p o m o c .
Avšak dovedeme skutečně pochopit a docenit smysl A n e ž č i n a svat o ř e č e n í v této době? Je velmi důležité vidět nejen to, c o A n e ž č i n o svat o ř e č e n í dovršuje, ta staletí modliteb, ale především to, co tato
událost
otevírá, k čemu poukazuje a vybízí do budoucnosti!
Víte, že s A n e ž č i n ý m »posmrtným osudem« byly odedávna v našem
národě spojovány různé vize a proroctví. Tak kněz Beckovský, předchůdce
našich buditelů, zaznamenává starou předpověď, ž e v Čechách nastane
pokoj a štěstí, až se najde ztracené A n e ž č i n o tělo, její ostatky. M ů ž e m e
snad připojit k této předpovědi nadějí, ž e o to větší dobro vzejde našemu
národu tehdy, až nalezne Anežčina ducha: ducha h l u b o k é h o spojení
lásky k Bohu a k člověku, modlitby a p é č e o bližní? A n e ž č i n o svatořečení a celé dílo Desetiletí je k tomu v z á c n o u příležitostí!
T e n t o letošní A n e ž č i n návrat, její vystoupení z šera minulosti do
popředí naší pozornosti, připomíná cosi z jejího p o z e m s k é h o života. Po
svém vstupu do kláštera trávila A n e ž k a m n o h á léta stranou veřejného
života a do popředí zájmu národa vstoupila vlastně jen dvakrát, vždy,
kdy ji národ naléhavě potřeboval. Po prvé, když v zemi zuřila občanská
válka a bratrovražedné boje: Tehdy smířila svého bratra krále Václava s
j e h o odbojným synem Přemyslem. A po druhé na samém konci s v é h o života, po porážce na Moravském poli, kdy z e m ě byla obsazena cizími
braniborskými vojsky, řádil hladomor a všeobecný chaos, tehdy se zástupy ubožáků utíkaly k A n e ž c e s prosbou nejen o chléb, ale především
o naději, protože v této dceři přemyslovského královského rodu hledaly
autoritu, paprsek jistoty a orientace ve všem tom zmatku a bídě. Také
dnes vystupuje před nás svatá Anežka Česká, aby pomáhala ke smíření,
smíření v rodinách, smíření v národě, smíření v církvi a mezi církvemi, k
smíření s lidmi i s Bohem. Vystupuje, aby sytila hladové, ne u ž tělesně,
ale duchovně. Přichází, aby všem, kteří kráčejí v temnotách či t o n o u ve
zmatku a beznaději, ukazovala pevný bod jistoty a smyslu. Aby ukazovala, že pravý smysl života n e l e ž í v blahobytu, k o n z u m u a kariéře, nýbrž
v lásce, která se ukázala na kříži.
Brněnský básník Václav Renč líčí A n e ž k u , jak ukazuje z n a m e n í
kříže a jak tímto křížem buší do skály našich ztvrdlých srdcí a volá:
Vy, sami v sobě zazdění,
povstaňte v tomto znamení!
Také společný pastýřský list našich biskupů a ordinářů, zahajující
A n e ž č i n rok a celé Desetiletí d u c h o v n í obnovy národa, začínal slovy
Písma, která nás p o d o b n ě otevírají směrem vzhůru: Vzpřimte se a
zvedněte hlavy!
Ano, bratři a sestry, vzpřimme se, v z m u ž m e se,, posilněme svá srdce!
Máme ještě dalekou cestu před sebou!
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V e stopách našich světců - Vojtěcha, Anežky, Klementa Hofbauera
- j d e m e c e s t o u s t a r o u a p ř e c e s t á l e n o v o u . P r á v ě n a t v á ř í c h s v ě t c ů vidíme v ě č n é m l á d í c í r k v e . U c h v á t i l j e d u c h K r i s t ů v , k t e r ý o b n o v u j e a
o m l a z u j e . K t e r ý p o s i l u j e a p o t ě š u j e . K t e r ý se n á s z a s t á v á a u j í m á v
n a š i c h slabostech. Který n á s u v á d í do plnosti pravdy. K d e je D u c h P á n ě ,
t a m je s v o b o d a .
Kéž t e n t o D u c h B o ž í prostoupí naše srdce, n a p l n í dnes tuto katedrálu, p o s v ě t í t o t o m ě s t o i c e l o u n a š i z e m i . E v a n g e l i u m m u s í být h l á s á n o a
dosvědčováno docela novým způsobem.
B o ž e n a š i c h o t c ů , B o ž e n a š i c h dějin, B o ž e b u d o u c n o s t i :
Osvoboď

nás pravdou a obnov tvář země! Amen.

Svědectví

OTEC KARDINÁL TOMÁŠEK OSLAVIL DEVADESÁTINY

Mimořádně spjati s celou cirkví na celém světě (1)
Je sobota i. července 1989. Svatovítská katedrála se již od 7 hodin zaplňuje věřícími, kteří přišli uctít svého pastýře a blahopřát mu k jeho vzácnému životnímu jubileu.
Příprava slavnosti začala modlitbou růžence a zpěvy. Všichni pak s napětím očekávali příchod oslavence a jeho hostí.
Byli představeni hosté shromáždění kolem oltáře:
Nejdříve Eminence kardinálové (s doprovodem): Hans Hermann Groer, Vídeft;
Franz Hengsbach, Essen; Franz König, Vídeň; Franjo Ku harre, Záhřeb; Francíszek
Macharski, Krakov; Joachim Meisner, Kolín nad Rýnem; László Paskai, Ostřihorn;
Friedrich Wetter, Mnichov (potlesk za každým jménem).
Dále Excelence, zástupce Svatého otce, arcibiskup Francesco Colasuonno (velký
potlesk).
Excelence biskupové (s doprovodem): Karl Berg, Salzburg; Paul van den Berghe,
Antverpy; Charles Amarin Brand, Štrasburk; mons. Vigneron, Štrasburk; John Buckley, Cork (Irsko); Josef Candolfi, Švýcarsko; Bernard Huhn, Zhořeíec; Karl Lehmann,
Mohuč; Manfred Müller, Rezno; Gerardus Pieschl, Limburg; CamíJlo Ruini, Rím;
Joachim Reinelt, Drážďany; Heinrich Graf von Soden-Frauenhofen, Mnichov; Paul
Verschuren, Helsinki; Wolfgang Weider, Berlín (potlesk za jednotlivými jmény).
Poté přišel v průvodu oslavenec, bouřlivé vítán.
Blahopřání Svatého otce Jana Pavla II. přečetl latinsky arcibiskup Francesco Colasuonno a text byl ihned překládán do češtiny:
(1) Vděčně převzato ze samizdatového měsíčníku Informace o církvi (dále IOC) č. 8^1989,
str. 2-4.
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»Jasnému našemu bratru Františku kardinálu svaté církve římské Tomáškovi,, arcibiskupu pražskému.
Dnes stojíme po Tvém boku, ctihodný bratře, a objímáme Té, jako bychom byli
skutečně přítomni. Spolu s Tebou přistupujeme v duchu k oltáři Páně v Tvém katedrálním kostele svatého Víta a jak rádi bychom se připojili k ostatním bratřím v biskupském sboru a společné oslavili tak vzácné 90. výročí Tvého narození a současně
veřejné před tváří Božího lidu, Tvého milovaného stádce, pochválili Tebe, muže Božího a sloup církve, svédka evangelia a obhájce víry,
Dnes zvláště máme totiž před očima všechno, co jsi jako kněz a jako biskup vykonal a s vytrvalostí snášel. Mnohostrannost Tvého Bohu zasvěceného díla vzbuzuje
zasloužený obdiv a chválu. Proslavily Tě jak Tvé katechetické práce, tak i Tvá služba v
různých farnostech. Tvůj biskupský úřad se vyznačuje bolestí i vyhnanstvím, ponížeností i slávou. S těmi, kdo jsou dnes s Tebou shromážděni, a tímto dopisem i s námi,
je s obdivem dosvědčována Tvá neohrožená obrana práv církve a člověka.
Toto naše spojení s Tebou, tato vzpomínka na Tvůj činný, plodný život, toto ocenění Tvé tak mnohaleté služby spolu s chválou Tvých kněžských i lidských ctností
kéž Ti přinese opravdovou a tolik zaslouženou útěchu duše, kterou uděluje dobrým
pastýřům božský Spasitel, a s ní i radostné prožiti dne Tvých narozenin a novou posilu do dalších dnů.
Tak jako jsme Tě s obdivem a láskou vítali u sebe, tím spíše Tě dnes z plna srdce
pozdravujeme a blahopřejeme Ti k této tak ojedinělé životní události a vkládáním
svých rukou Ti udělujeme své apoštolské požehnání.
Dáno ve Vatikánu 15. dne měsíce června na slavný svátek svatého Víta mučedníka
roku 1989, v 11. roce našeho pontifikátu.
Jan Pavel II.«
List Svatého otce byl provázen dlouhotrvajícím potleskem,
Hlavním koncclebrantem slavnosti byl Otec kardinál Tomášek.
Po evangeliu měl promluvu Otec biskup Jan Lebeda; z ní vyjímáme:
»Dnešní setkání pod klenbami tohoto věkovitého dómu je zcela mimořádné, má
pečeí nadčasovosti. Není to totiž jen setkání Božího lidu z Čech, Moravy a Slovenska.
Možno říci, že je zde dnes zastoupena celá římskokatolická církev v našich blízkých i
vzdálenějších občanech, a to skrze biskupy Jejich pastýře. V nich je zde přítomen sám
římský Petrův nástupce, Vícarius Domini Nostri Jesu Christi, Od apoštolských prahů k
nám připutoval v zastoupení Svatého otce Jana Pavla II. jeho iegát a nuncius, arcibiskup Francesco Colasuonno. Tak četné shromáždění biskupů pražská katedrála dosud
nikdy nespatřila.
Výjimečnost dalo výjimečné výročí pražského metropolity. Dnešním setkáním
jsme mimořádně spjati s celou církví putující po celém světě ve všech národech.
Prostřednictvím zde přítomných kardinálů a biskupů, kteří jsou nástupci apoštolů, máme si obnovit a zpevnit vědomí: Ubi Petrus, ibi Ecciesiatam je církev, kde je Petrův
nástupce. V roce Anežčiny kanonizace chtěli bychom si jako orientaci do budoucna
oživit velké tajemství naší jednoty s Kristem na naší domácí půdě.
PH dnešním významném setkání jako by nám přinášela nová světice od apoštolských
prahů dva listy z dokumentů 2. Vatikánského koncilu J e h o ž účastníkem, jediným z českých biskupů, byl náš jubilant, Anežka jako by otevírala před našima očima věroučnou konstituci o církvi, zvláště v její třetí kapitole, kde se jedná o hierarchickém zřízení církve, především o biskupech, nástupcích apoštolů, trvale spojených s římským nástupcem Petrovým, dále pak dekret o pastýřské službě biskupů podle jejich vyvolení, aby řídili církev Boží.
Záblesk tohoto společenství v jednotě se Svatým otcem prožíváme právě v této
chvíli pod klenbami naší pražské metropole, jejíž novodobá stavba byla dokončena
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právě před 60 lety k miléniu svatého Václava, aby hmotné dobudovaná katedrála přijala životem budoucích křesťanů svou bytostnou duchovní náplň. Tato chvíle zdá se být
radostnou vigilií Anežčina kanonizačního příchodu od apoštolských prahů do rodné
české země.
Anežčiným srdcem, Anežčlnou myslí, celou její bytosti chtěli bychom se dnes
modlit obsahem posvátné biskupské písně svatovojtěšské:
Hospodine, pomiluj ray. Je to horoucí volání o lásku Boží, o milé srdce, o milosrdenství Boží, o klid a světlo duše. A je to zároveň volání plné dělné lásky k vezdejšímu životu, hojnost, pokoj v naší zemi. Pacem nostrae terrae.
Kéž naše drahá světice, Anežka Přemyslovna, dodá k biskupskému požehnání
našeho jubilanta a sboru zde přítomných jeho spolubratři v úřadě biskupském ve jménu trojjediného Boha své světecké, zázr&kotvorné, staročeské Krleš, Krleš, Krleš!«
Po slavnostní promluvě pokračovala mše svatá, lidový zpěv byl tentokrát opravdu
radostně důstojný. Svaté přijímání se podávalo potom ve všech uličkách katedrály a
díky pořadatelům vše probíhalo neobvykle spořádaně a ukázněně.
Po skončení mše svaté obešel průvod koncelebrujících s asistencí celou katedrálu
a vycházel kaplí svatého Zikmunda. Tam jim byly nabízeny koláčky.
Pěšky se pak všichni odebrali na Hradčanské náměstí. Věřící je pozdravovali potleskem a jásavým voláním, hodnostáři radostně kývalii na pozdrav a žehnali dětem.
Před palácem zástup setrval velice dlouho a nadšeně pozdravoval jubilanta i jeho
vzácné hosty. Otec kardinál Tomášek i někteří jeho hosté několikrát vyšli na balkón
paláce a opětovali pozdravy věřících na náměstí.
Je mu devadesát let a zachoval si mládí (2)
Tak píše Tag des Herrn ve svém 25. čísle letošního roku a v interview se mj. ptá:
Redakce (dále /?.): Je ve Vaší kněžské, případně biskupské službě doba, která je pro
Vás zvláště cenná?
Kardinál Tomášek (dále T.): Každý den, který nám Bůh daruje J e cennd příležitost;
její obsah může být různý a nemusí mít nic společného se snadným způsobem Života.
R.: Z čeho jste čerpal sílu ve svém duchovním životě?
T.:»V tebe jsem, Pane, doufal, nebudu zahanben na věky!« Těžký život v dětství
byl dobrou školou víry a vytrvalé naděje. Tím už tehdy jsem byl připraven na obtížné úkoly kněžského a později biskupského povolání, jehož závažnost jsem nemohl
tušit.
R.: Svatý otec nevyhověl Vaší žádosti o přeložení do zaslouženého odpočinku a
Vy dále vykonáváte - k radosti mnohých - svůj obtížný úřad. Na co jste ve své službě
kladl především důraz?
T.: Na věrnost a poslušnost. Jak jinak může křesťan vydávat svědectví, nesnaží-li se zůstat za všech okolností věrný slovu Božímu a tím učitelskému úřadu církve a Svatému otci?
R.: Kdybyste mohl vyslovit přání jako král Šalamoun, oč byste Boha prosil?
T.: Prosil bych s prorokem Joelem: »Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví
potupě, ať nad námi nevládnou pronárody. Proč se má mezi národy říkat; Kdejejejich Bůh?«
ZVĚŘINA:
Pražské reálie (3)
Tento den, tj. 1. července 1989 nezeje katedrála svatovítská prázdnotou ani turisty.
Naplňuje se modlitbou, zpěvem a eucharistickým tajemstvím. A také lidmi, počínaje
naším jubilantem kardinálem Tomáškem, kardinály, arcibiskupy, biskupy, opaty,
JOSEF

(2) Vděčně převzato tamtéž, str. 4.
(3) Vychází bez vědomí autora. Vděčně převzato tamtéž, str. 5-6.
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kněžími, jáhny a především náramným lidem. Vděčnost Bohu, víra a radost nás spojuje ve velikou ekumenickou rodinu, nadnárodní, nad konfesijní.
Taková pravá Boží demokracie. Hierarchové se prodírají bez ochrany a stráží Lidem do sakristie. Tam je menší zmatek, ač se pořadatelé činí; díky jim ! Papežský legát
arcibiskup Colasuonno mí upravuje kleriku, asi abych nebyl ilegální strukturou nebo
se nevydával za kněze, jak psalo Rudé právo. Nějaký kněz se mě ptá, jestli bylo v Kostnicí také tolik kardinálů. Nevím, ale biskupů jistě víc. Jenže tito sem nepřinesli naukové odsouzení ani osudné »vydání světskému ramení«.
*

*

*

Stojíme proti pilíři, jehož polovinu navrhl Matyáš z Arrasu v tvarosloví »poklasické lineární gotiky«, jak se odborně praví. A druhou polovici udělá Petr Parléř v jiném
duchu: v takovém, fekl bych, svalnatém. Petře, Petře, navázal jsi podivně a přece krásně na svého předchůdce: jeho triforium jsi proťal svými příporami„ spěchajícími vzhůru, kde jsi nad námi rozestřel sífovou klenbu. Za chvíli tu budeme slyšet o prvním Petrovi, kterému poručil Pán rozestřít sítě na druhou stranu a učinil jej pak rybářem lidí.
Tak jsme chycení do sítí, jedné krásnější než druhé.
Oba Petři tu rozvlnili prostor: Parléř šikmo vestavěnými okénky do velkých oken,
ten první vírou. Vskutku vlní se tu líbezný zpěv scholy, která zpívá antifony, a mocný
zpěv lidový: »Ejhle, oltář Hospodinův září, přesvatá nám oběí nastává,«
* *

*

Teď sem vstupují strážcové jiných slavných katedrál: kolínský (náš dávný upřímný
přítel), štrasburský, mohučský (tam jsme spadalí kdysi metropolitním právem, nyní je
tam sekretář německé biskupské konference, velký ekumenik a teolog); je tu mezi námi biskup z Bazileje (kdysi přišli Češi do Bazileje, ale to nebylo tak bratrské); mnichovský kardinál stojí vedle obou vídeňských; nový kardinál maďarský, který už není
dávný nájezdník, ale představuje nového ducha své vlasti; máme tu slovanské biskupy
ze Záhřebu, polského kardinála z Krakova (právě zastínil jagellonskou královskou
lóži); nový biskup a snad brzy arcibiskup Sokol z Trnavy nám přináší úsměv Slovenska. V přítomnosti těchto a mnoha jiných biskupů od Helsinek až po Irsko vidím nového ducha, velké duchovní světové bratrství, které překovává meče v radlice, láskou
ničí atomové zbraně ničení a také rehabilituje našeho mistra Jana hlouběji než nějaký
úřední dekret.
Mezi církevní roucha proskočí spamlost krojů našich zemí, ba i lužickosrbských
děv; k ambonu přistoupí žena v civilních šatech a čte Pavlovo poselství nového života.
Hbitou a sladkou latinu poselství Jana Pavla IL našemu Otci kardinálovi vystřídá jeho
mocný hlns s ostravským přízvukem. Lid pokračuje v mešní písni, ve slavné chvíli
přijímání Těla Páně zazní hymnus svatého Tomáše Akvinského, pak svatovojtěšský a
svatováclavský chorál. Staré se snoubí s novým ...
Vycházím a v hluku ostatních vycházejících i už přicházejících vidím několik mladých lidí pohroužených do hluboké, tiché modlitby. Také toto patří k naší slavnosti: to
je pravá charismatická obnova. Stavíme novou katedrálu!
*

*

*

V nové části katedrály zeje prázdnotou podium, připravené snad pro důstojný náhrobek svatého Vojtěcha. Dříve byly jeho ostatky uloženy v Avostalisově kapli, která tu
stála. Dnes je zastrčený. Vojtěch byl stále někde zastrčen, jednou na Monte Cassino,
po druhé nn Aventině, pak zabit v Pomořanech. Byl jaksi zastrčen i ve slavnostní
dnešní homilii (vlastně ani ne homilii, ale v kázání o blahoslavené Anežce České).
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Duchovní obnovu k jeho miléniu zastrčil i anonym v časopise Bezpečnost: varuje bezpečnost před nebezpečím duchovní obnovy. A rekatolizace. Z ní viní dávné násilníky
(hanba jim, i když byli i jiní a i když někde taková rekatolizace vůbec nebyla, neboť lid
trval ve víře předků). Autor straší kardinály, arcibiskupy, biskupy, kteří mu představuji
staleté generály, usilující o zničení obyvatel naší země, reformací oj. Nuže, nyní viděl - nebo mohl vidět - řadu těchto »generálů«, ale bez děl, ba i bez vodních děl, pendreků a psů. Násilí se přestěhovalo spíše na stranu dekatolizace. Ne, bezpečnost v tento den nezasáhla. Hnula se v nich česká duše a České srdce? Snad ano, protože bez
duše a srdce by nebyli lidmi.
* *

*

Lid se valí ze staré katedrály s novým duchem. Ani Karel IV., ani jinf budovatelé
dómu jistě netušili, že v postalinské éře, v době socialismu bude svědkem něčeho tak
velikého a hlubokého. Pamatuji svatováclavské oslavy roku 1929; pak tu byly slavnosti
o celostátním sjezdu katolíků roku 1935; roku 1947 oslavy svatovojtčšské, Ale něco tak
mocného, celoevropského tu asi nebylo.
Tisíce na náměstí před krásně obnovenou fasádou Wirchovou jásají. Arcibiskup
Coíasuonno kroutí hlavou. Uvnitř skotský biskup žasne: proč prý si kardinál »drží« tak
velký dům, že by stačil domek o dvou místnostech. Nu, vysvětlujte to Skotovil Kardinálovi už stačilo méně.
V sálech mnoho lidí. Všeho druhu. Usměji se na svého bývalého církevního tajemníka; diví se, že krásně vypadám. Že by tomu pomohlo odnětí státního souhlasu? S
profesorem Machovcem mluvíme o Masarykovi. Nějaký reportér usilovně na mně žádá proroctví do budoucnosti. Nestačím mu opakovat: »Je v rukou Božích. Tento národ
je divný. V zbídačené zemi po vymření Přemyslovců vyrostla gotická Praha, po třicetileté válce barokní.«
Setkávám se s duchovním českobratrské evangelické církve. Projevuji lítost, že nebylo téměř zmínky ekumenické. »Ale modlili jsme se společně,« odpovídá. Hic, slavíme novou katedrálu, nové křesťanství. Takto!
* * *

Papežský legát čte projev česky, kardinál italsky odpovídá, kardinálu Meisnerovi
německy. Poláci zpívají »Sta lat«. Odpoledne mi volá jedna křehká dáma, nestačí opakovat: »To byla krása!« Vida, já cítil sílu Ducha, moc pravdy a předtuchu svobody.
Stavíme novou katedrálu z obojího: z krásy a síly Ducha,
VASKO: Naplnil se slávou Boží (4)
Zažili jsme to v sobotu 1. července, když jsme se shromáždili v chrámu svatého
Víta, abychom se svým pastýřem, českým primasem, děkovali Bohu za devadesát lei
jeho života, za službu, kterou mohl řadu let konat pro pražskou arcidiecézi, církev a
celé národní společenství. Děkovali jsme za to, že náš kardinál Tomášek v těchto letech společenských proměn a tříbení charakterů získal autoritu Kristova svědka před
národem a světem. K darům, které dostal a za něž zvlášť děkujeme, náleží jeho povolání učit A to nejen základům víry, ale i hodnotám, které církev přikládá - řečeno slovy koncilového dekretu o biskupech - »lidské osobě a její svobodě ... rodině a její jednotě i stálosti, plození a výchově potomstva, občanské společnosti i jejím zákonům«.
Proč nám bylo tak dobře v katedrále? Protože jsme rozumem i smysly prožívali velikost a krásu společenství vytvořeného svatým Duchem kolem eucharistického stolu
VÁCLAV

(4) Vychází bez vědomí autora. Vděčně převzato tamtéž, str. 7.
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a katedry Božího slova. Protože jsme pociťovali univerzalitu církve reprezentovanou
nejvyšsímí představiteli téměř všech evropských biskupských konferencí a vyjádřené
též jubilantovi osobním listem Jana Pavla II., chápajícího nás a blízkého nám jako žádný papež před ním.
Asi před třiceti lety psalo se o nás za »železnou oponou« jako o »mlčící církvi«. V e
svatém Vité jsme slyšeli naše hosty; » Unglaublich!« »Phantastique!« Německy mluvící
arcibiskup řekl svému českému průvodci: »My máme svobodu,, majetek, tisk, přístup k
televizi, vy však máte víru.«
Ano, opravdovost, svěžest mladé církve a především radost, to byla atmosféra,
která naplnila chrám. Není důležité, zda bylo deset či dvanáct tisíc, důležité je, že tisícový, neobyčejné disciplinovaný zástup byl od chvíle, kdy dvě hodiny před začátkem
mše svaté vyzval recitátor téměř už naplněný chrám k modlitbě,, sjednocen vnitřně i
svými vnějšími projevy. Zasaženi do hloubi duše jsme sledovali a aktivně rozvíjeli drama tajemství naší víry strhující svým obsahem i vnější nádherou. Jásavé Kyrie, Sláva
Bohu na výsosti, Pater nosier vyplňovalo prostor. Devět kardinálů a třicítka arcibiskupů,
biskupů a ordinářú koncelebrovali s devadesátiletým »patriarchou«, jehož silně znějící
hlas naplňoval nadějí, že své poslání ještě neskončil. Šestatřicet kněží prošlo uličkami
a ve všech prostorách chrámu - a v důstojném klidu, jaký se při takovém množství lidí
málokdy podaří - udělovalo svaté přijímání.
Až na blahopřání Svatého otce, které přečetl arcibiskup Colasuonno, se oslavné
řeči nekonaly. Pan kardinál to výslovně zakázal. Jeho spolupracovníkům dalo ostatně
hodně práce přemluvit ho, aby na své narozeniny neodjel z Prahy Jak zamýšlel, a přesvědčit ho, že jeho svátek je svátkem všech, kteří ho mají rádi a chtějí s ním být sjednoceni při mši svaté.
Jako obvykle při slavnostních příležitostech zazněl nakonec svatováclavský chorál
a Hospodine, ulituj nás. »To je zvláštní,« řekl jeden z kardinálů svému průvodci, »jak
živý je u vás vztah k vašim národním světcům, to u nás neznáme. Když jste zpívali
chorál a my procházeli katedrálou, díval jsem se lidem do tváře. Bylo to velkolepé. A
jak jim zářily oči!«
JAN DUS: Kardinál Tomášek viděný ještě jinak (5)
Rád bych upozornil na kontrast dvou milníků na životní cestě pana kardinála Tomáška. Několik týdnů po začátku jeho teologických studií na arcibiskupském semináři
v Olomouci k němu dolehla zpráva, která ho musela hluboce zranit, zpráva o tom Jak
přivítali pražští volnomyšlenkáři vznik svobodné Československé republiky: stržením
mariánského sloupu na Staroměstském náměstí z přesvědčení, že katolická církev je
síla bytostně protidemokratická a protičeská. A srovnejme s tehdejší proti katolickou
náladou postoj národa ke katolické církvi dnes po více než 70 letech, kdy se blížíme 90.
narozeninám pana kardinála Tomáška. Toto osobní výročí pana kardinála oslaví spolu
a ním nejen katolíci čeští a slovenští, ale také vůbec české a slovenské obyvatelstvo,
také čeští a slovenští evangelíci, jistě také ústy svých oficiálních představitelů, ale
také mnoho Čechů dosud nevěřících, také komunisté z Charty 77; myslím, že není
všeobecně známo, že mluvčí Charty si v posledních letech chodí po svém vyhlášení k
panu kardinálovi pro jeho arcibiskupské požehnání. Dnes je pražský katolický arcibiskup František kardinál Tomášek vedle dramatika Václava Havla neformálním
mluvčím národa, uznaným obráncem českých a slovenských národních zájmů, přítelem a ochráncem disidentů. Za touto hlubokou změnou postavení katolické církve od
(5) Vychází bez vědomí autora. Vděčně převzato tamtéž, str. 8, kde je uvedeno,, že jde o
úryvek z besedy s dr. V. Bendou a P. V. Malým 30. května 1989..
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vzniku republiky stojí životní dílo pana kardinála Josefa Berana, který čelil totalitním
nárokům poúnorového komunistického režimu, a utrpení tisíců katolických kněží, reholnfků, reholnic a laiků, kteří se stali obětmá těchto totalitních nároků, ale také dosavadní dílo pana kardinála Františka Tomáška, který dnes důstojně kráčí ve stopách
svého velkého předchůdce v jednotě s ostatními ctiteli pana kardinála Berana, myslím
zvlášť na profesora P. Josefa Zvěřinu. Velikost dnešního pražského arcibiskupa spočívá v tom, že se v době hlubokého ohrožení církve a národa nerozhodl pro odsunutí
národních zájmů kvůli snadnějšímu dohovoru s představiteli státní správy, že kvůli tomu, aby zabezpečil své církvi jakés takés pohodlné bezkonfliktní přežití v zášeří kultických prostorů, neodsunul do pozadí svého zájmu a svého veřejného vystupování
palčivou otázku demokratické obnovy celé československé společnosti, že neodsunul
tuto otázku celého národa až na nějakou pozdější dobu, až už to bude snadné, až už
nebude státním představitelům veřejné vystupování pro demokracii a pro obnovu
právního řádu proti mysli, ale že se začal jako oficiální představitel českých katolíků
angažovat pro zájmy celého národa v době, kdy to ještě bylo velmi těžké a právě proto
potřebnější, totiž v době, kdy úsilí o obnovu právního řádu ještě naráželo a žel stále
ještě naráží na odpor držitelů státní moci, kteří před 40 lety právní řád republiky rozrušili a seriózní začátek obnovy právního řádu stále do nekonečna odkládqjí. Ti, kteří
strhli před 70 lety na Staroměstském náměstí mariánský sloup, ospravedlňovali svůj
čin českými dějinami, jenže dějiny pokračují, jsou otevřené, a národ hodnotí nejen jednotlivce, ale také všechny instituce především podle toho Jaké zaujímfyí postoje v přítomnosti. Dějiny jsou prostorem lidské svobody a svobodné Boží vlády. Hospodin
ochuzuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje. Husitští předchůdci českých evangelíků
prosadili už v 15. století pluralitní systém aspoň v oblasti církevní správy a zavedli dalekosáhlou sobodu projevu, ale tato demokratická tradice českých evangelíků se dnes
obrátí proti nim, neuvedou-lt do souladu s ní své dnešní jednání. Všeobecný respekt*
kterému se dnes těší čeští katolíci a jejich představitel pan kardinál Tomášek J e důsledkem jejich postoje solidárního s národem.

církve evangelické (6)
V Praze dne 22, června 1939
Vaše Eminence, vážený pane kardinále, drahý bratře v Kristu!
Přicházím k Vám nejprve s apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho a Pána Ježíše Krista!
S vděčností Pánu Bohu si připomínáme i my v českobratrské církvi evangelické 30.
června 1989 Vaše významné životní jubileum.
Menší jsme všech milosrdenství, která jsou nám nová každého jitra, a přece děkujeme Pánu Bohu, že Vás jeho věrnost a láska vedla až k dnešnímu dni.
Věříme, že ona je v pozadí a v základu Vaší celoživotní služby křesťana, kněze, biskupa a nyní po dlouhou, významnou a ovšem také nesnadnou dobu arcipastýře římskokatolické církve v Československu.
Odpovědnost a výraznost svědka, péče pastýře, odhodlání a nebojácnost vůdce,
moudrost a citlivost rádce, věrnost a upřímnost bratra, laskavost a shovívavost otce,
Blahopřáni synodního seniora českobratrské

(6) Vychází bez vědomí autora. Vděčně převzato z IOC c. 9/1989, str. 25, kde je zveřejněno
s titulem Ještě k devadesátinám Otce kardinála a uvedeno slovy: »Právě se nám dostal
do ruky text blahopřání, které považujeme za zvlášť cenné. Vysvítá z nčho úcta nekatolických bratří k Otci kardinálovi, ale také upřímná touha po sblížení v Kristově lásce,«
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ale nade všecko zapáleaost svědka Ježíše Krista: to ve Vašich slovech, činech,
postojích i jednáních rozpoznávají věřící Vaší církve a s úctou si připomínají i křesťané
v mé církví.
Rád bych vám vyjádřil upřímné poděkování za vše, čím evangelium a náš Pán i
jeho Duch poznamenali Váš život do podoby, která je potřebná pro církev i společnost právě dnes.
Píši tento dopis i s lítostí, že nebudu moci být přítomen při slavné mši svaté 1. července 1989 v katedrále svatého Víta. Jsem povinností vázán službou v Bádenské církvi
v NSR. Chci však být modlitbou spojen v ten den a v té chvíli s Vámi osobně i se vším
Božím lidem, který bude Pánu Bohu děkovat za jeho milost Vám prokázanou.
Přijměte, prosím, Vaše Eminence pane kardinále, drahý bratře, tento list jako
upřímný bratrský pozdrav v Kristu s Vámi spojeného bratra, představitele českobratrské církve evangelické a v této chvíli i předsedy Ekumenické rady církví v Československu.
»Mladící jsou zemdleni a unaveni, jinoši se potácejí, klopýtajL Ale ti, kdo skládají
nadějí v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jsou bez
umdlení« (fz 40, 30-31).
V bratrské lásce a úctě
ThDr. Josef Hromádka, synodní senior
Blahopřání Františku kardinálu Tomáškovi k 90. narozeninám - Dokument Charty 77 č. 48789
V Praze 29. června 1989
Jménem občanské iniciativy Charta 77 chceme blahopřát člověku Františku Tomáškovi k jeho požehnanému věku 90 let a celému dílu jeho života.
Chceme také blahopřát církevnímu knížeti primasovi zemí království českého,
arcibiskupovi pražskému a římskému kardinálovi Františku Tomáškovi za všechno, co
v těžkých dobách pronásledování vykonal nejen pro záchranu a znovuoživení katolické církve v Československu,, ale také pro obnovu jejího národního a ekumenického
charakteru, a činíme tak z pozice lidí, kteří namnoze neuznávají církevní ani Boží autoritu, kteří však hodlají respektovat pravdivé svědectví a osobní nasazení, ať už je naleznou kdekoliv.
Konečně do třetice chceme blahopřát a poděkovat našemu velkému spoluobčanovi ThDr. Františku Tomáškovi. Blahopřát k tomu; že se stal i v celospolečenském zcela nenáboženském smyslu jedním z velkých symbolů a autorit, které profilují cestu k
možnému lepšímu příštímu našich národů, a poděkovat za to, že se neváhal zastat nespravedlivě pronásledovaných a angažovat ve věci lidských a občanských práv a svobod nedbaje na možné předhůzky, které služebníci nespravedlivé moci vystupňovali
až v nechutné a urážlivé štvanice, že takovéto konkrétní lidské a občanské angažmá je
neslučitelné s jeho církevním úřadem.
Pane kardinále Tomášku i
Chceme Vám vyjádřit svou hlubokou úctu a hlavně naději, že přes svůj pokročilý
věk budete moci ještě dlouhá léta plnit svou nezastupitelnou úlohu v československé
společnosti. Křesťané v našem společenství se za Vás modlí, ostatní Vám upřímně drží
palce. Všichni společné pak stojíme při Vás.
Tomáš Hradí lek
mluvčí Charty 77
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Dana Němcová
mluvčí Charty 77

Saša Vondra
mluvčí Charty 77

VLADIMÍR NEUWIRTH

(Lovan)

PEDAGOG NÁRODA
K 90L narozeninám kardinála Františka

Tomáška

V západním tisku můžeme poměrně často číst zprávy o situaci církve v Československu a o pražském arcibiskupovi kardinálu Tomáškovi. Zřídkakdy se však čtenář
doví něco o jeho osobě a o jeho minulosti. Tomášek se narodil 30. června 1899 ve Studénce nad Odrou ve Slezsku. V tomto roce slaví své 90. narozeniny.
Jaký byl onen kraj, v němž žila rodina Tomáškova, z hlediska náboženského? Ve
Studénce ;se narodil v roce 1824 Jan Böhm, který byl 45 let (1863-1908) farářem v Hrabyní (zemřel 1909). V 80. letech postavil zde poutní kostel. Stal se známým ü ovlivňoval věřící svou prostotou, otevřeností a dobročinností. Jeho povaha se dá vyjádřit
úslovím: »Co na srdci, to na jazyku..« Hrabyň byla hlavním poutním místem slezského
lidu. Do dnešní doby si lidé vykládají humorné historky z Bohmova života. Nejlepžf
jeho portrét nakreslil Petr Bezruč v básni Hrabyň, která patří k jeho nej krásnějším.
D o církevní historie Tomáškova rodného kraje patří další dvě kněžské postavy:
Kazimíra Tomáška a Ludvíka Ochrany. Kazimír Tomášek (1817-1876) byí farářem ve
Velké Polomi u Opavy; byl předsedou tábora slezského lidu na Ostré Hůrce v roce
1869. Oba Tomášky, Kazimíra i kardinála Františka, spojuje obrana občanských práv
jejich národa. Jeden rozvíjel svou aktivitu v rámci jedné provincie, druhý na území celého státu a v jiných podmínkách. Třetím knězem, který ovlivnil život lidu rodného
kraje Františka Tomáška, byl Ludvík Ochrana (1814-1874), klen,' působil v Komárově a
ve Stěboricích. Usiloval o zlepšení vzdělání svého lidu a o prohloubení jeho náboženského života. Podporoval finančně české noviny vycházející v Opavě a jeho žák Jan
Ryba, který zůstal svobodný a pracoval v tomto městě v jeho intencích, rozšířil za svého života v Rakouském a Pruském Slezsku statisícový počet českých náboženských
knih. Všechny tyto tři kněze spojuje idea cyrilometodějská,, v níž se idea národní spojuje a rozvíjí v harmonii s životem křesťanským. Všichni tři byli ovlivněni hlavním šiřitelem ideje cyrilometodějské v minulém století, Františkem Sušilem, profesorem Nového zákona na teologickém učilišti v Brně,
František Tomášek studoval teologii na teologické fakultě v Olomouci v letech
1918-1922. Na kněze ho vysvětil arcibiskup Antonín Cyril Stojan, hlavní iniciátor
velehradských unionist i ckých kongresů, z nichž první byl uspořádán už v roce 1907.
Stojan pokračoval svým způsobem v díle Sušilově.
Tomášek studoval teologii v době velikého odpadu od církve v českých zemích (v
poválečných letech odpadlo celkem půldruhého milionu lidí). Ve svých přednáškách
vzpomínal, jak poklesl počet posluchačů v jednotlivých ročnících teologické fakulty na
minimum, Mluvil o tom, jak v řadě míst hájili věřící katolíci s členy tělocvičné organisace Orel kostely, o jejichž násilné obsazení usilovali členové církve československé.
Už v prvních kaplanských letech se Tomášek rozhodl věnovat pedagogice a katechetice. Základ k povolání pedagoga měl už z domova. Narodil .se v rodině řídícího
učitele. Dvě události z jeho kaplanských let ho utvrdily v rozhodnutí věnovat se pedagogice. Předně první pohřeb, který mel na svém prvním kaplanském místě. Pohřbil
zde osmileté děvčátko, které zemřelo na následky znásilnění. Na škole, na níž vyučoval jako katecheta, byl svědkem krize dospívající dcery řídícího učitele.
Výchovné působení a studium pedagogiky ho přivedly na olomouckou Cyrilometodějskou teologickou fakultu, kde působil od roku 1934 napřed jako adjunkt a od roku
1947 až do jejího zrušení v roce 1950 jako mimořádný profesor. Hlavními subjekty
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pedagogiky jsou: ten, kdo je vychováván, a ten, kdo vychovává. Pokud jde o žáka, zdůrazňoval Tomášek ve svých přednáškách latinskou zásadu: »Reverentiam puero.« Je
třeba mít úctu k dítěti nebo mladému člověku. Pokud jde o kněžskou vychovatelskou
osobnost a její zodpovědnost, opakoval vícekrát. »Jaký farář, takový Pán Bůh.« Kněz a
katecheta svou osobností a svým chováním mají vliv na představy a myšlenky o Bohu
u věncích, obzvláště mladých. Tomášek zdůrazňoval, že jednou z příčin poválečného
odpadu od církve byl nedostatek solidního náboženského vedení dětí a mládeže v náboženském vyučování. Siřeji probral tuto otázku v knize Učitel náboženství a zájem
dětí. Později vydal Tomášek první českou příručku pedagogiky napsanou v naší době z
hlediska katolického. Druhou jeho nejdůiežitější knihou je jeho katechismus.
Dne 12. října 1949 by] František Tomášek jmenován světícím biskupem olomoucké arcidiecése. Den nato ho vysvětil arcibiskup Matocha. Bylo to svěcení tajné, bez
vládního souhlasu. Když se to dověděla strana a policie, byl Tomášek 23. července
1951 zatčen a internován v koncentračním klášteře v Želivě. Po propuštění pracoval
krátkou dobu jako dělník. Po získání státního souhlasu se 1. července 1954 stal administrátorem fary v Moravské Húzové. Když pražský arcibiskup Josef Beran odletěl v
únoru 1965 do Říma a byl mu zakázán návrat, staí se František Tomášek jeho nástupcem napřed jako apoštolský administrátor a od 11. ledna 1978 jako arcibiskup. Pavel VI. ho
jmenoval 24. května 1976 kardinálem. Jmenování bylo zveřejněno teprve 27. Června 1977.
Působení Tomáška jako biskupa respektive arcibiskupa charakterizují především
dvě věci: Jeho ustavičné zápolení s vládou a vzrůst náboženského života obzvláště
mezi mládeží. Budoucí editoři korespondence tohoto pražského arcibiskupa budou
mít usnadněnou prácí: Mnoho jeho dopisů vládním činitelům zůstalo totiž bez odpovědi.
V citované knize Učitel náboženství a zájem dětí se zamýšlí Tomášek nad apostazí
po první světové válce a zdůrazňuje: »Je třeba pracovati plánovitě a urychleně o nápravu. Především dlužno nábožensky probudit naše rodiny. Rodina má probouzeti první
náboženské zájmy dítěte.« Střední a mladá generace jako by si vzala v těchto letech jeho slova k srdci. Součástí náboženské obrody v Československu jsou schůzky v rodinách spojené s četbou Bible a se společnou modlitbou. Na takových schůzkách se
účastní i synové a dcery těch rodičů, kteří ve svém životě a výchově o Boha nejevili zájem nebo proti němu bojovali.
S Františkem Tomáškem jsem se seznámil za druhé světové války jako průkopník
katolické akce studentské a dělnické mládeže. Jezdívali jsme v jedné době měsíčně z
Prahy do Olomouce za dominikánem dr. Metodem Habáněm, známým filosofem, který za půlstoletí svého působení ovlivnil tisíce mladých lidí. Dověděli jsme se, že pan
dr. Tomášek napsal knížku pro mladé lidi a přeje si, abychom si ji my, pracovníci v
hnutí mládeže, přečetli a řekli mu své mínění. S jednou spolupracovnicí jsem ho
navštívil v jeho bytě v Komenského ulici. Půjčil nám svůj rukopis, který jsme si přečetli a při další návštěvě Olomouce za měsíc vrátili. Knížka pojednávala o problémech
dospívi\jící mládeže. Vcelku se nám líbila,. Vyslovili jsme přání, aby na několika málo
místech byl text pozměněn či doplněn. Dr. Tomášek souhlasil s našimi připomínkami.
Po válce jsem dva roky poslouchal jeho přednášky na fakultě. Když jsem se s ním po
velmi dlouhé době opět setkal, konstatoval jsem, že je dobře informován o mém životním osudu a o mé práci.
František Tomášek zažil v době svých teologických studií a jako kaplan léta velikého odpadu. Jako arcibiskup pražský a primas český prožívá nyní léta velikého návratu
velké části svého lidu k Bohu. Připomeňme si pražská shromáždění z roku 1918 a z roku 1989. Pokud jde o rok 1918, mám na mysli zbourání mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, o němž napsal svůj slavný fejeton spisovatel Jaroslav
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Dury-ch pod titulem Echo
listopadu 19IS. A pokud jde o tento rok, rok devadesátých
narozenin pražského arcibiskupa, chtěl bych vzpomenout jeho nedávných slavných
bohoslužeb a tisícového shromáždění hlavně mladých věřících, kleři ho doprovázeli z
katedrály k jeho paláci na Hradčanském náměstí, kde poklekli, aby se pomodlili a přijali jeho požehnání.
Životní dílo tohoto pedagoga národa nachází své vyvrcholení ve schválení a publikaci manifestu náboženské svobody v 31 bodech, který už podepsalo přes 600 tisíc lidí
a ve vyhlášení desetiletého programu náboženské a kulturní obnovy národa jako přípravy na uctění tisícího výročí mučednické smrti druhého pražského biskupa a prvního českého Evropana, svatého Vojtěcha, v roce 1997.

Z ČINNOSTI OTCE KARDINÁLA
Řehoinici u Otce kardinála (I)
Představení českých mužských řeholí byli 2. února 1989 přijati v audienci Otcem
kardinálem Tomáškem. Na počátku bratrského rozhovoru o možnostech veřejného
uznání řeholí oslovil pražského arcibiskupa jménem ostatních opat želivského premonstrátského kláštera Vít Tajovský:
»Vaše Eminence, drahý Otče kardinále,
ve svátek Uvedeni Páně do chrámu si připomínáme v celé římskokatolické církvi
obětování prvorozeného Syna Panny Marie Ježíše Krista v jeruzalémském chrámu. Jc
to den obnovy řeholního zasvěcení. My, čeští řehoinici,, s radostnou vděčností znovu
stvrzujeme naše rozhodnutí zasvětit svůj život v duchu evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti Bohu a církvi a ujišťujeme Vás, nástupce apoštolů nn stolci svatého*
Vojtěcha, o naší ochotě sloužit veíkodušně a všestranně všem tidem (LG 44) podle svých
charismat ve vnitřní jednotě s místní církví, kterou Vaše Eminence reprezentuje.
Po 40 let v duchu Vašeho hesla se za církev modlíme, pro ni pracujeme i trpíme.
Ochota přijmout na sebe řeholní závazky nevyhasla u mladé generace ani dnes. Tato
skutečnost je nadějí nejen pro řeholní rodiny, aleje také příslibem pro budoucnost
církve, která je otevřena službě celé společnosti.
Dovolte, Otče kardinále,, abychom Vám poděkovali za Vaši obětavou práci pro dobro církve a národa, za ochotu a pomoc, kterou nám prokazujete. Děkujeme Vám, že
jste tlumočil naši žádost a nabídku na poradě ordinářů správcům diecézí a zástupcům
státní správy v duchu našeho prohlášení z minulého roku.
Prosíme Vás, abyste poděkoval Svatému otci za vše,, co vykonal během desetiletí
svého pontifikátu pro církev a řeholní společnosti v naší vlasti, a ujlsLiL ho o naší oddanosti. Jsme opravdu vděčni Bohu a Panně Marii, že můžeme prožívat hlubokou jednotu spolu s papežem a našimi biskupy v jednotě víry ve společném zápase v úsilí o záchranu člověka, pro kterého zemřel náš vzor a Spasitel Ježíš Kristus.«
Otevřený list vládním činitelům a občanům

ČSSR (2)

Praha dne 4. srpna 1989
Obracím se na Vás všechny s naléhavou výzvou k pokoji.
V době, kdy se Evropou a světem šíří vlna dobré vůle urovnávat spory, v naší společnosti narůstá nebezpečné napětí. Vyrostlo z rozporu mezi dvojím pojetím naší společnosti.
(1) Vděčně převzato z IOC č. 3/1989, str. 8.
(2) Vděčně převzato z IOC č. 9/1989, str. 19,
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Na jedné straně se stále více občanů uchází, nejnověji peticí Několik vět, o svůj
podíl demokratické odpovědnosti za stav společnosti, a io í za cenu osobních obětí. Na
druhé straně odpovědní činitelé zdůrazňují svou odpovědnost za stál a za veřejný
pořádek i za cenu užití mocenských prostředků.
To mě naplňuje velko u starostí spolu s mnoha jinými občany. Jako hlasatel pokoje
mám povinnost varovat před násilím. Není mým úkolem vytvářen politické koncepce,
afle musím upozornit na to, že jako zásadní východisko vidím jen jediné: otevřený dialog, Není správné předpokládat, že druhé straně chybí zájem o společné dobro všech.
Na tomto základě je možné sejít se k partnerskému jednání. Raději hned, dříve než
snad dojde k něčemu, co si nikdo nepřeje.
Může-li katolická církev, ze své podstaty nezávislá na jakékoliv politické ideologii,
nějakým způsobem přispět k řešení této situace, jsem připraven nabídnout své služby.
V nadějí, že evangelnf duch oenásilí převládne nad duchem násilí a pomsty,
prosím Boha, našeho společného Otce, o požehnání a pokoj v naší zemi.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
Federální vládě Československé socialistické republiky, Praha
Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa, Praha
Sdělovacím prostředkům
*

Otci kardinálovi

* #•

udělen čestný doktorát koleje svatého

Prokopa

Uveřejňujeme projev opata Voten tin a Sklu žáčka OSB z opatství svatého Prokopa v Lisle u
Chicaga při udělení čestného doktorátu koleje svatého Prokopa kardinálu Františku To máškovi v Římě dne JO. listopadu 1989jménem a v zastoupení úřadujícího opata Hugha Ándersona.
Vaše Eminence, náš a celým světem vřele milovaný a uctívaný Otče arcibiskupe
pražský,, metropolito Čech a primasi český,, důstojný nástupče svatého Vojtěcha]
Pokládám si za nesmírnou čest vložit na Vaše bedra i čestný doktorát naší univerzitní koleje, založené opatstvím svatého Prokopa, námi Čechoameričany, původně
známé jako Saint Procopius College. Byl mezi námi po 14-Ieté internaci Váš předchůdce
kardinál Josef Beran, který si rovněž s Vámi tak přál svatořečení české světice. Mohli
jsme jej poctít v Lisle u Chicaga tírnže čestným doktorátem.
Nyní s neobyčejnou láskou činíme tak i Vám v tomto věčném městě, a to u příležitosti svatořečení blahoslavené Anežky Přemyslovny, Jste důstojným a zářným nástupcem svatého Vojtěcha, jehož svatá Anežka uctívala. Je také spolu s ním vypodobněna
ve Vašem sídelním městě Praze na Myslbekově sousoší svatého Václava. Před tímto
pomníkem se odehrávají české dějiny.
Je jistě dílem prozřetelnosti Boží, že k svatořečení dochází poblíž hrobu Vašeho
předchůdce, kterýžto hrob byl nediívno skvostně ozdoben slovanským papežem Janem
Pavlem II., který přišel do ftfma z krakovské katedrály svatého Václava. Kardinál Beran
dočasně - jak věříme - odpočívá po boku svatého Petra. Tam očekává nyní i své vzkříšení.
I Vy, pane kardinále, jste se stal nástupcem svatého Vojtěcha, tolik uctívaného v
Čechách, na Moravě, na Slovensku, v Polsku i v Maďarsku. Dekret čestného doktorátu
nese datum svátku svatého Václava, takřka na 40-1 elé výročí Vašeho biskupského svěcení, kdy Váš přímý předchůdce kardinál JosefBeran, muž tak věrně oddaný církvi a
Svatému otci, žil v internaci.
Nyní jako mystický blanický rytíř byl jste zásahem Božím povolán na jeho místo.
Mučednictví svatého Vojtěcha způsobilo, že knížectví v Polsku bylo povýšeno na
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království, Hnězdno se stalo první církevní metropolí země. Utrpení vždy přináší se
sebou nečekané změny i ve veřejném životě.
Těšíme se, že Vy nebo Vaši nástupci na stolci svatého Vojtěcha budou moci v Praze přivítat na Staroměstském náměstí sochu strženého Mariánského sloupu. Dosud
čeká v parku našeho opatství svatoprokopského. Smírná socha byla na příkaz tehdy
nemocného papeže Pia XII. posvěcena v Nepomucenu prvním apoštolským nunciem
v Československu kardinálem Klementem Micarou v mariánském roce 1954. V Lisle
byla přivítána 22. května 1955. Zaslání této smírné sochy do Lisle řídil z Říma dnešní
kardinál Jozef Tomko, prefekt kongregace pro šíření víry. Doufáme, že socha Neposkvrněné přibude k Vám do Prahy.
Váš neohrožený a hrdinný zápas o uplatnění lidských práv je pokračováním snah
Vašeho předchůdce, který svým projevem během Druhého vatikánského sněmu, jehož jste se i Vy zúčastnil, tak rozhodně zasáhl během jednání o dekretu, týkajícího se
náboženské svobody a svobody svědomí.
Vás Svatý otec za všechen lid v listu k Vašim požehnaným devadesátinám pozdravil jako »muže Božího, sloup církve, svědka evangelia a obránce víry«. Nic vřelejšího o
krásnějšího nelze říci.
Přijměte tedy, Otče kardinále, statečný vychovateli kněží na olomoucké Cyrilometodějské fakultě a dobrý pastýři svého lidu, tuto naši poctu čestným doktorátem.

ZE ŽIVOTA KATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKOSLOVENSKU
Noví biskupové
Československá vláda a Svatý stolec se opět na něčem dohodli, tentokrát na třech
biskupech a jednom arcibiskupu. Jde o Otce biskupa Jána Sokola (nar. 9. ř(jnn 1933),
titulárního biskupa lunenského a apoštolského administrátora trnavské arcidiecéze, o
ThDr. Františka Tondru (nar. 4. června 1936), profesora morální teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě, ThDr. Josefa Koukla (nar. 8. listopadu
1926), docenta morální teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích jakož i kanovníka u Všech svatých na hradě pražském, a o ThDr. Františka
Vaňáka (nar. 29. června 1916), faráře v Rýmařově u Bruntálu. A tak se stalo, že Jan Pavel II. jmenoval 26. července 1989 mons. Jána Sokola arcibiskupem metropolitou
trnavské arcidiecéze, dr. Františka Tondru biskupem spišské diecéze, dr. Josefa Koukla biskupem litoměřické diecéze a dr. Františka Vaňáka apoštolským administrátorem ad nutum Sanctae Sedis arcidiecéze olomoucké. Jméno Páně budiž pochváleno!,
Arcibiskup Ján Sokol byl uveden do úřadu 10. září kardinálem Jozefem Tomkem,
prefektem kongregace pro šíření víry, který jen den předtím, 9. září, konsakroval spolu
s arcibiskupy Jánem Sokolem a Francesco Colašuonno Františka Tondru ve spišské
katedrále. »Nad Tatrami sa rozjasnilo a staroslávna spišská katedrála je zaliata svetlom
a nádejou,« řekl při té příležitosti kardinál Tomko. ThDr, Josef Koukl byl konsakrován
kardinálem Tomáškem 27. srpna v Litoměřicích. Spolusvětitely byli arcibiskup Francesco Colasuonno a biskup Jan Lebeda. Konsakrace ThDr. Františka Vaňáka se konala o den dřív, 26. srpna v Olomouci. Hlavním světitelem byl biskup Antonín Liška a
spolusvětitely byli arcibiskupové Francesco Colasuonno a Ján Sokol.
Modleme se nejenom za nové biskupy, ale i za to, aby dosud osiřelé diecéze dostaly své dobré pastýře, na které už tak dlouho čekají.
483

Projev filadelfského arcibiskupa Antony Bevilacqua v Prachaticích 17. června (1)
Pozdrav Pán Bůh!
Je mí velkou ctí a radostí, že se mohu připojit k slavení vaší duchovní obnovy. Přicházím jako arcibiskup z Filadelfie, kde svatý Jan Neumann byl biskupem. Přicházím
také jako zástupce všech biskupů a církve v Americe. Celá americká církev, všichni biskupové vám posílají své modlitby a pozdravy. Ačkoli nás dělí víc než 4000 km a veliký
oceán, je mnohem více mostů, jež nás spojují. Jsme jedna rodina - československý a
americký národ - jedna rodina v církví. V Americe jsou také tisíce a tisíce lidí z této
krásné země. Jsou dnes zvláštním způsobem spojeni s vámi a posílají mým prostřednictvím zvláštní pozdravy. V mé vlastní diecézí, Filadelfii, je asi 7 velkých českých a
slovenských farností. Žádali mě, abych vám vyřídí!, že jsou s vámi ve vaší duchovní
obnově zvláštním způsobem spojeni a že se za vás modlí.
Poselství, které vám z Ameriky přináším, se soustřeďuje kolem svatého Jana Neumanna. Svatý Jan Neumann se ve filadelfské diecézí zvláště věnoval katolické výchově. Postavil mnoho škol, aby se děti mohly učit katolické víře. Mé poselství se ztotožňuje s poselstvím svatého Jana Neumanna: Dělejte vše, co je ve vašich sílách, abyste své děti vzdělali ve víře. Zvláště rodiny musí být nástrojem předávání víry v Ježíše
Krista svým dětem, aby církev zůstala živá. Když byl svatý Jan Neumann fíladelfským
biskupem, bylo tam pronásledování katolické církve. Žili tam lidé, kteří katolickou církev nenáviděli, házeli do kostelů bomby a vypalovali je. Ale svatý Jan přes tyto útoky
říkal rodinám Jak je důležité nebát se. A prosti lidí, rodiny, aby zůstali věrni církvi především tím, že budou dětí učit víre.
Druhou velkou láskou svatého Jana Neumanna byla jeho oddanost k Panně Marii.
Moje poselství proto zní: Vytrvejte ve své velké lásce a oddanosti k Marii!
Třetí velkou láskou svatého Jana Neumanna byla jeho oddanost k eucharistii. Začal
zvláštní zasvěcení v tzv. 40-hodínové pobožnosti. Byla to 40-hodinová nepřetržitá adorace
Nejsvětější svátostí ve filadelfských kostelích. Tato zvláštní úcta k eucharistii se rozšířila nejen ve městě, ale po celých Spojených státech. Přináším vám proto poselství: Mějte velkou
úctu k Ježíši v Nejsvětější svátosti! Kdekoliv je v církvi velká láska k eucharistii a k Marii,
tam vždy také velmi rostou kněžská povolání. Jsem přesvědčen, že vytrvá-H vaše oddanost
k eucharistii a k Marii, církev zde stále poroste a bude plná života.
Toto poselství svatého Jana Neumanna přináším. Ale také si odnáším do Ameriky
poselství od vás. Přinesu Americe a zvláště církvi poselství J e ž Amerika musí slyšet
Poselství o vaší velké lásce k Ježíši a k Marii. Poselství o vaší velké odvaze a věrnosti.
Odnáším si do Ameriky velkou radost, kterou jsem u vás viděl, přes všechny obtíže.
Odnáším do Ameriky poselství, že jste lid plný velké naděje. A vaše naděje vychází z
vaší velké víry.
A závěrem: byl jsem do Československa pozván vaším velkým kardinálem Františkem Tomáškem. Jemu jsem přines! poselství podpory a obdivu jeho bratří biskupů ve
Spojených státech. A tento výraz bratrské podpory biskupů USA předávám také panu
biskupu Liškovi a všem biskupům zde v Československu.
Svým bratrům biskupům v Americe a všemu lidu nesu poselství o velké odvaze,
síle a trpělivosti kardinála Tomáška. Kardinál Tomášek je symbolem církve v Československu, symbolem velkého pastýře. Církev ve Spojených státech a celá Amerika ví
o velké odvaze kardinála Tomáška a československého lidu.
A protože vás známe, modlíme se za vás. Radujeme se s vámi ve vašich radostech,
trpíme s vámi ve vašem zármutku. A nikdy na vás nezapomeneme.
Bůh vám žehnej!
(1) Vděčně převzato z IOC č, 8/1989, str. 17-18,
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Ještě k prach a ticke pouti (2)
Ještě daleko od centra města se nesl zvuk reproduktorů, tentokrát s nezvyklým
obsahem: kdosi se modlil růženec a lidé v kostele, všude okolo, na parkánu městských
hradeb i na náměstí spoluprožívali tuto modlitbu jako přípravu na slavnostní biskupskou bohoslužbu ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna. Ne všichni jsme se vešli
do zcela naplněného chrámu a právě pro nás připravili pozorní prachatičtí organizátoři
kvalitní videopřenos s obrazovkami na několika místech v okolí kostela. Nikomu z nás
nevadila tato nepřímá účast. Shromážděni kolem televizorů jsme soustředěně sledovali mši svatou a s úsměvem jsme během promluvy Otce biskupa Lišky přivítali mezi
sebou zvědavého kosa, který si nic nenechal ujít.
Dojala nás srdečná slova filadelfského arcibiskupa a s radostí jsme přijali jeho
požehnání ve chvíli, kdy vcházel do kostela. Můžeme jen litovat, že český překlad jeho
slov z angličtiny měl daleko k přesnosti a že to nebylo po prvé při podobných příležitostech. (Naposledy při návštěvě kardinála Lustigera v Praze.)
Odjížděli jsme z města svatého Jana Nepomuka Neumanna s krásnými pocity, s radostí a posilněni svátostmi, společnou modlitbou, upřímnými slovy, zpěvem a prožívaným křesťanským společenstvím. Byl to jistě jeden z významných dnů Desetiletí duchovní obnovy právě oním hlubším prožíváním křesťanských pravd a litovali jsme, že
nemohl být náš pobyt vzhledem k malému dítěti delší. Díky Pánu za tuto pouť.
Rodina Novákova
CUHRA: Dny viry a křesťanského zpěvu v Plzni (3)
Ve dnech, kdy se Plzeň rozroste o mnoho tisíc převážně mladých lidí, ve dnech
»Porty«, nabídli plzeňští křesťané mladým i starším v rámci Desetiletí duchovní obnovy víry její poznání. Od čtvrtka 6. července do soboty 8. července se uskutečnila společná setkání v kostele svatého Jana Nepomuckého u redemptoristů na dnech svědectví o víre a zároveň zněly od pátku 7. července do nědele 9. července křesťanské
písně v kostele Panny Marie Nanebevzaté u františkánů. Svědectví slovem i zpěvem»
Prostorově oddělené vzdálením dvou kostelů, myšlenkově spojené v jedno zvolání.
Zatímco se ženy a muži různého věku vyznávali slovem z cest složitých i bezprostředních vedoucích k poznání Pána a k vnitřnímu radostnému výkřiku duše »já
věřím«, na jiném místě se z téhož vyznávali mladí lidé zpěvem a hudbou.
Po tři dny od odpoledne do večera byl kostel svatého Jana Nepomuckého zúplněn
zhruba 500-600 převážně mladými lidmi. Věřícími i nevěřícími, hledajícími i jen pozorujícími. Mladými, kteří do kostela vnesli svou nefaJšovanost mládí, oděni často v
oblecích letní Porty. Stáli či seděli na kostelní dlažbě, stupních postranních oltářů a
očekávali svědectví o víře dnešních dnů; staršími, pro něž se tyto dny staly hlavně konfrontací životních prožitků a tvrdé cesty, po které nesli víru tak Jak je dnes předávána
mladým, aby ji oni nesli dál. A tak znělo kostelem svědectví o těžkém hledání, ale i o
radostném poznání, o zázracích uzdravení duše i těla, o zcela obyčejných cestách života a prožitcích srdcí. Každé svědectví bylo uvedeno duchovním nejen jako výklad
podstaty obsahu, ať už jím byla bolest, nemoc, poznání zla, složitost manželství a
hledání jeho velikosti, zachování nenarozeného života, posvěcení konání dobra, ale i
povzbuzení pro ty, kteří svým prožitým životním příběhem bytí dávali všem přítomným sami sebe. Vše spojováno hudbou a písněmi, prostupujícími radostí prostory
chrámu i prostúrky srdce. Po skončení připraveného programu pokračoval další improvizovaný dlouho do noci rozmluvami soukromými i debatami společnými a tato
JAR.

(2) Vděčně převzato tamtéž, str, 18.
(3) Vychází bez vědomí autora. Vděčně převzato z IOC č. 9/1989, sir. 21.
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skutečnost byla uznáním i oceněním, že to bylo dobré. A dobré to bylo. Co má následovat? Snad slovy následné nedělní homilie. Tvrdá a možná fádní cesta. Modlitba, a
to modlitba stálá za zasažení paprskem víry a poznám, modlitba za to, aby plamínek
víry běžností života nevyhasl, ale zářil. Kéž by toto bylo naplněním těchto dni!
Atmosféra hudby, zpěvu a radosti. Tak je možno popsat tri dny křesťanských písní
ve františkánském kostele Panny Marie. Úsměv svatého Františka provázel každé
odpoledne a pomáhal překonávat případné těžkosti. Patnáct skupin od 1 do 14 členů
zpívalo písně své i převzaté, byla v nich oslava biblické historie i současnost víry, Kristus, Maria i vzíah ke křesťanskému životu. Zněly tóny tvrdé moderny i zpěvu scholy,
kytarových sól í hlasové harmonie. A kostel plný, věkový průměr nižší než u svatého
Jana. Měřítkem úrovně snad je nepřestávající zájem při pětihodinovém sobotním
pořadu. Společný zpěv pří večerně nočním setkání v přírodě u táborového ohně spojil
skupiny z Čech, Moravy i Slovenska a vytvořil z nich křesťanské společenství. Závěrečný odpolední nedělní pořad s vyhlášením tří vybraných nejlepšfch textů písní - dvě od
skupiny z Hradce Králové s názvy Bůh a Maria a třetí od evangelické skupiny z Prahy
Pak přišel on - se stal spontánním vyvrcholením setkání hudebního křesťanského
mládí. Celé zakončení obou událostí křesťanského plzeňského života bylo dovršeno
slavnou mší svatou, slouženou Otcem biskupem Liškou, a stalo se důstojnou tečkou
vyznání víry těchto dnů. Zbývá poděkovat organizátorům, kteří pro obnovu nitra a
víry obětovali čas, práci a trpělivost, a sklonit se při uvědomění přítomnosti Ducha
svatého mezi námi a Jeho pomoci v těchto dnech.
Dopis královéhradeckému kapitulnímu vikáři: Čas kvapí - jednou se rozhodnout musíme... (4)
Pane kapitulní vikáři!
Na den 21. srpna a dny následující jsou do Hradce Králové pozváni mnozí členové
Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Mqjf se zúčastnit semináře teologickomírového a tiskového. Znovu tedy má být demonstrována církevní nekázeň a mnohá,
neméně závažná selhání knéží katolické církve v českých zemích. Má se tak stát ve
méstě, ze kterého řídíte duchovní dění ve Vám svěřené oblasti.
Členství ve Sdružení se s postupem času stává neomluvitelným. Na základě Vaší
přetrvávající aktivity ve zmíněném společenství obracím se svým dopisem přímo na
Vás. Kde nalézáte podporu k činnosti Sdružení? Výhradně u stranických a vládních
orgánů. Komunistická strana Československa se však nevzdala své likvidační politiky
vůči náboženství. Tento rys jejího charakteru trvá ve sféře ideologické i praktické. Necháme-li ideologii stranou, svědčí o tom represe skrytá i otevřeně zjevná: vyhrožování
a policejní šikanování náboženských aktivistů, útoky oficiálních sdělovacích medií
proti představitelům církve, Svatého otce nevyjímaje, neustálá provokativní přítomnost Státní bezpečnosti na poutích a církevních slavnostech, brutální potlačení pokojné manifestace věřících v Bratislavě apod. Tak jedná ten, komu jde o upřímnou snahu
spravedlivého vztahu státu k věřícím? A nyní si uvědomte, že z těchto míst, tak nesmiřitelně a brutálně se projevujících, má Sdružení Pacem in terris plnou podporu. Jaké naděje stranických orgánů jsou do této rozkolné orga nizace vkládány? Nevidí jen
ten, kdo vidět nechce.
Mnohým ordinářům i kněžím to došlo. Vystoupili, Těm, kdo setrvávali, podporováni chválami Lúčann, Hrůzy, Jelínka, posléze pak Janků a mnohými dalšími, většími
i menšími, přišla na pomoc Kongregace pro klérus svým Prohlášením o určitých
sdruženích a hnutích zakázaných kléru. A těm, pro které je nezbytné podání po lopatě,
(4) Vychází bez vědomí nu tóra. Vděčně převzato tamtéž, str. 20.
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pak dotazování kardinála Tomáška prefektu kongregace kardinálu Oddimu. Opakovaně a jasně tak znělo: Pacem in tenis v Československu je církevně zakázané sdružení
kněží. To bylo z Říma prohlášeno už v roce 1982!
Po léta ostudně přetrvávající Sdružení se aktivizovalo k ostudě aktuální. 21. srpna,
den sjezdu účastníků semináře, je den bolestně připomínající neštěstí, které naše národy postihlo před 21 lety. Již tradičně to bude den obrovské aktivity orgánů státní moci,
vedené snahou o zabraném či utlumení jakéhokoliv nezávislého společenského projevu. Vašemu sdružení je však bez problému rezervován reprezentativní hotel v Hradci.
Přesvědčení o Vaší závislosti je zřejmě absolutní. Jsou si Vámi jisti. Jednejte si, skýtáte
ověřenou záruku, že do pléna nezazní nic, co by vyjadřovalo smutek nebo protest
směrující k tragedii před 21 lety. Ař se sejdou, ať jednají, pravdivá slova o dni, který
znamenal začátek nového utrpení této země, nezazní.
Cítíte to ponížení? Pane kapitulní vikáři, je ještě čas sednout a na adresy pozvaných napsat: Nekoná se. A to, co nastane, svěřit Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista.
Ode dne odeslání do 21. srpna jsem s Vámi pevně spojen postem a modlitbou.
V kněžském bratrství
K a r e l Satoris
farář ve Vrbici, okres Břeclav
Na vědomí: František kardinál Tomášek
Katolické noviny a jiné sdělovací prostředky

STÍHÁNÍ SLOVENSKÝCH AKTIVISTŮ

Ján Čarnogurský a Miro Kusý ve vazbě
V pondělí 14. srpna 1989 bylo vyšetřovatelem StB Knyské správy SNB v Bratislavě
zahájeno trestní stíhání ve věci tr. činu pobuřování podle § 100/la, 2, 3a Ir. zákona n
téhož dne byly provedeny domovní prohlídky v bytech, popř. chalupách a na pracovištích čtyř občanů: Jána Čarnogurského, Miroslava Kusého, Antona Seleckého a Hany Ponické. í když zpráva mluvčího ministerstva vnitra téhož dne uvedla, že jde o
trestní stíhání ve věci a o trestní odpovědnosti jednotlivých osob bude rozhodnulo
později, byli již týž den pravděpodobně všichni jmenovaní obviněni z tr. činu pobuřování, popř. navíc z přečinu proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. a, c zákona o přečlnech. Anton Selecký a Hana Ponická jsou stále stíháni na svobodě. Jána Čarnogurského a Mira Kusého vzal městský prokurátor v Bratislavě dne 17. srpna s účinností od 14.
srpna do vazby.,, Podle další zprávy mluvčího federálního ministerstva vnitra mtyora
Jiřího Bělohlávka ze 17. srpna jsou oba obviněni nejen z tr. činu pobuřo vání, nýbrž i z
podvracení republiky, a to podle § 98/1 tr. z. Ján Čarnogurský se měl tohoto trestného
činu dopustit několika výroky zveřejněnými v samizdatovém časopisu Bratislavské listy, kde je uváděn jako vydavatel. Miroslav Kusý se měl tr. činu podvracení republiky
dopustit několika výroky ve svých článcích a úvahách, které údajně vysílala rozhlasová
stanice Svobodná Evropa. Pokud jde o tr. čin pobuřování, jehož se měli dopustit kromě Jána Čarnogurského a Mira Kusého i Anton Selecký, Hana Ponická a Vladimír
Maňák, byla jeho skutková podstata podle vyšetřovatele naplněna tím, že několik osob
vypracovalo a dne 4. srpna 1989 zaslalo státním orgánům dvě písemnosti. První je
dopis podepsaný Hanou Ponickou, Antonem Seleckým, Vladimírem Maňákem a
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Miroslavem Kusým z Bratislavy a Andrejem Strýčkem z Košút. Dopis je adresován
uradu vlády Slovenské socialistické republiky. Připomíná se v něm vstup vojsk pěti
států Varšavské smlouvy před jedenadvaceti lety, který je hodnocen jako »porušení
mezinárodního práva« a »přerušení demokratizačního procesu, který v Československu probíhal od nástupu Alexandra Dubčeka do čela komunistické strany«. V dopise
se rovněž vzpomínají následující léta »ponižujících prověrek, vyhazování z práce, odvolávání vlastních prohlášení a zavírání«. Podepsaní se rozhodli uctít památku těch
spoluobčanů, kteří bylí zastřeleni v srpnu 1968, a to v Bratislavě, Košicích a popřípadě
v dalších slovenských městech. I když uctění mrtvých položením květin nepodléhá
oznamovací povinností, oznámilo pět signatářů tohoto dopisu slovenské vládě, že
tak hodlají učinit, a to v neděli 20. srpna v 19 hodin v Bratislavě a Košících na místech,
jež v dopise označili. Dopis neobsahuje žádnou výzvu spoluobčanům, aby se těchto
pietních aktů zúčastnili. Odesílatelem dopisu byl Ján Čarnogurský, i když sám tento
dopis nepodepsal.
Druhá písemnost, jejímž vyhotovením a odesláním Městskému národnímu výboru ve Zvolenu měl být spáchán tr. Čín pobuřování, se týká uctění památky bojovníků
Slovenského národního povstání. Tento dopis podepsali z obviněných Ján Čarnogurský a Hana Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák a dále Katarina Lazarová.
Dodatečně, dne 16. srpna 1989, byla provedena domovní prohlídka v bytě a na chatě Vladimíra Maňáka, který byl obviněn z tr. činu pobuřování podle § 100/la tr. zákona, jehož se měí dopustit se čtyřmi aktivisty obviněnými 14. srpna. Nepodařilo se nám
zatím zjistit, zda byly provedeny domovní prohlídky u dalších osob, např. u dalších
neobviněných signatářů obou dopisů. Původní obvinění z přečinu proti veřejnému
pořádku a eventuálně z tr. činu poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 tr. z.
(u Mira Kusého) nejsou již v platnosti. Byla konzumována obviněními z pobuřování a
podvracení republiky.
Není třeba zdůrazňovat, že tento postih pěti slovenských aktivistů nezávislých
iniciativ a zvláště pak uvěznění dvou z nich je politickou represí, svědčící o nervozitě
mocenských orgánů. Postup státních orgánů je alarmující pro československou i mezinárodní veřejnost, neboť znamená zintenzívnění represe vůči nezávislému prostředí.
Od roku 1983, kdy byl za tr. čin podvracení republiky odsouzen k šesti letům odnětí
svobody Jiří Wolf, bylo užito ustanovení o tomto trestném Činu, které umožňuje
uložit vysoké tresty za vyjádření kritických postojů, jen v několika případech, přičemž
šlo vždy o stíhání jednotlivců, kdy mocenské orgány nakonec pod tlakem mezinárodní
a domácí solidarity ustoupily anebo zvolily relativně mírný postih. Po prvé od roku
1981 je použito ustanovení o podvracení republiky proti skupině aktivistů nezávislých
iniciativ ve zřejmém úmyslu zinsccnovat politický monstrproces. Aplikace tohoto zákonného ustanovení vůči osobám, usilujícím o zlepšení společenských poměrů výhradně nenásilným způsobem, je v hrubém rozporu s mezinárodními závazky, které
na sebe vzal československý stát, mj. v rámci helsinského procesu.
V osobách Jána Čamogurského a Miroslava Kusého je postiženo několik okruhů
nezávislých iniciativ současně. JUDr. Ján Čarnogurský, nar* 1. ledna 1944, bytem Karola Adlera 10, 841 02 Bratislava, působil jako advokát, později byl nucen pracovat jako
dělník. Potě pracoval jako podnikový právník, avšak z důvodů politické diskriminace
toto místo před dvěma roky ztratil a několik desítek pokusů, kdy se ucházel o místo
podle své kvalifikace, bylo neúspěšných. Ján Čarnogurský, který je synem slovenského
politika Pavla Čamogurského, je především znám jako jedna z vedoucích osobností
slovenského katolického života a mnoho lidí na Slovensku i v českých zemích mu
vděčí za právní pomoc, kterou poskytuje i jako obecný zmocněnec v občanskoprávních sporech u soudů. Ján Čarnogurský je členem Československého helsinského
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výboru a Iniciativy sociální obrany, kterou zastupuje v nedávno založeném Klubu
vězňů hranic. Je jedním ze tří československých mluvčích Polsko-českostovenské solidarity a stálým hostem setkáni kolektivu mluvčích Charty 77. Je rovněž vydavatelem
samizdatového časopisu Bratislavské iisty. Je členem koordinačního výboru Hnutí za
občanskou svobodu a jedním z nějak ti vnějších slovenských členů tohoto hnutí.
Univerzitní profesor PhDr. Miroslav Kusý CSc„, nar. 1. prosince 1931, bytem Slowackého 21, Bratislava, byl v roce 1969 zbaven svého místa na Univerzitě J. A, Komenského, kde přednášel filozofii, a vyloučen z KSČ. Pracuje nyní jako samostatný
odborný projektant v urbanistice. Od prosince 1976 je signatářem Charty 77, je Členem
kolektivu mluvčích Charty 77. Je rovněž členem Hnutí za občanskou svobodu. Při domovních prohlídkách jevila Státní bezpečnost zájem o jeho texty z poslední doby,
jimiž komentoval současný politický vývoj na Slovensku a v Československu a které
měly být vysílány rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa.
Obvinění katolického aktivisty Antona Seleckého spolu s Jánem Čarmogurským
svědčí o útoku státní moci proti slovenským katolickým intelektuálům, kteří vedle
občanských demokratických svobod usilují také o svobodu náboženskou. Stíhání spisovatelky Hany Ponické je zaměřeno proti slovenské nezávislé kultuře. Ze všech uváděných iniciativ je však nejvíce postiženo Hnutí za občanskou svobodu J e h o ž je všech
pět obviněných členy.
Další osobní údaje o obviněných zveřejníme později.
V Praze dne 24. srpna 1989
Sdělení VONS č. 1057
Životopisy stihaných slovenských aktivistů
JUDr. Ján Čarnogurský, nar. 1. ledna 1944 v Bratislavě v rodině Pavla Čamogurského, významného katolického slovenského politika. Až do maturity studoval v Bratislavě, právnická studia pak absolvoval na UK v Praze. Jako advokát působil v Bratislavě
až do roku 1981, kdy byl z advokacie vyloučen. Poté pracoval jako podnikový právník nž do
roku 1987. Od té doby je bez pracovního poměru. Jako právník, ač zbaven možnosti
obhajovat ve věcech trestních, zastupoval v minulých letech řadu lidí pracovně nebo
jinak persekvováných. Ján Čarnogurský je členem Československého helsinského výboru a Iniciativy sociální obrany, kterou zastupuje v nedávno založené Skupině pro
svobodu cestování. Je jedním ze tri československých mluvčích Polsko-československé
solidarity a podílí se na práci Charty 77 a koíektivu jejích mluvčích. Patří k zakladatelům
Hnutí za občanskou svobodu a je členem jeho koordinačního výboru. Je rovněž vydavatelem samizdatového časopisu Bratislavské listy. Všeobecně je uznáván jako jeden z
vedoucích aktivistů slovenského katolického života. Ján Čarnogurský patří po léta mezi nejaktivnější spolupracovníky našeho výboru. Je ženatý a má čtyři děti ve věku od 10
do 18 let. Bydlí v ulici Karola Adlera 10, 841 02 Bratislava. Manželka se jmenuje inž.
Marta Čarnogurská. Adresa do vazby je: J. Č., nar. 1. ledna 1944, Ústav
pře výkon väzby, PS 1077, Záhradnícka 10, 81107 Bratislava.
Profesor PhDr. Miroslav Kusý CSc,, nar. 1. prosince 1931 v Bratislavě, Vystudoval
filozofickou fakultu UK v Praze a po třech letech ínterní aspirantury v Praze přeše! do
Bratislavy na filozofickou fakultu Univerzity Komenského, kde působil až do roku
1970, postupně jako asistent, docent a profesor, zaměřený na oblast gnoseologie a později politologie. Koncem roku 1968 zastával krátce funkci vedoucího ideologického
oddělení ÜV KSS. V roce 1970 byl vyloučen ze strany. Po podepsání Charty 77 byl rok
bez práce a další čtyři roky pomocným dělníkem. Později pracoval jako dokumentační
pracovník a nakonec jako sociolog. Napsal 13 monografií a velké množství studií a
článků. Patří k významným slovenským signatářům Charty 77, je činný v Českoslo489

venském helsinském výboru a v Hnutí za občanskou svobodu. Je také členem
redakční rady Lidových novin. Je ženatý, má dyé dcery 13 a 18 let. Bydlí v ulici Slowackého 21, 82104 Bratislava. Manželka se jmenuja PhDr. Jolana Kusá. Adresa do vazby:
jako u Jána Čarnogurského.
Hana Šolcová-Ponlcká, nar. 15. července 1922 ve vsí Halič u Lučence. Po maturitě
absolvovala 10 semestrů lékařské fakulty, ale studium nedokončila. Pracovala jako redaktorka, spisovatelka a překladatelka. Od roku 1965 byla členkou Svazu slovenských
spisovatelů, odkud byla v roce 1977 vyloučena, protože se po vzniku Charty 77 zastala
pronásledovaných českých a slovenských spisovatelů, ač sama Chartu 77 nepodepsala.
Nyní je v důchodu. Je členkou Hnutí za občanskou svobodu. Je evangelička, vychovala tři dětí, nyní již dospělé. Je vdova. Bydlí v ulici Čičerinova 10, 85101 Bratislava, v
létě v Lukavčí č, 1, okres Zvolen.
Anton Selecký, nar, 17. června 1950 v Trenčíně. Absolvoval stavební průmyslovku a
později tří roky přírodovědecké fakulty v oboru geologie. Pracoval jako asistent režie v
televizí a jako programový pracovník mládežnického klubu. Publikoval reportáže,
povídky a črty. Od roku 1977 pracuje jako technik v Geologickém ústavu. V roce 1980
byl odsouzen k 10 měsícům odnětí svobody nepodmíněně za pomoc při nelegálním
opuštění republiky. Po sedmí měsících byl podmíněné propuštěn. V posledních letech
patří k předním katolickým aktivistům a bojuje proti porušování práv věřících a katolické církve na Slovensku. Je členem Hnutí za občanskou svobodu. Je ženatý, má tři
děti ve věku 2,5-7 let t nejmladší dcera je zdravotně postižená. Bydlí v ulici Belinského
24, 85101 Bratislava.
Docent MUDr. Vladimir Maňák, nar, 11. února 1923 v Popradu. Po maturitě v Kežmarku vystudoval lékařskou fakultu v Bratislavě. Pracoval jako samostatný vědecký
pracovník v Slovenské akademii véd. Vědecké práce publikoval i v zahraničí. Od roku
1963 publikoval v bratislavské Pravdě a týdeníku Kultúmy život. Po vyloučení z KSČ v
roce 1970 střídal zaměstnání, např. pracoval jako balič, ale i hygienik. Nyní je v důchodu. Za války se aktivně účastnil protifašistického odboje. Je členem Hnutí za
občanskou svobodu. Je rozvedený, má tři děti. Bydlí v ulici Šmeralova 24, 81000 Bratislava,
V Praze 13. září 1989

Sdělení VONS č. 1071

NOVÝ SAMIZDATOVÝ ČASOPIS »VELEHRAD«
Utěšená květena katolického samizdatu je rozhojněna opět o nový časopis nazvaný
příznačně Velehrad. Zatím vyšlo pět čísel
Úvod k prvnímu číslu objasni, jaké úkoly si časopis vytyčuje;
Milí přátelé, před Vámi leží první ovoce našeho snažení, další z řady katolických
časopisů.
Název »Velehrad« jsme nevybrali náhodou. Stejnojmenný časopis začal vycházet v
roce 1889 jnko projev duchovní obnovy národa, spjaté s mileniem smrti svatého Metoděje. Tehdy bylo třeba naroubovat myšlenku národního obrození na společné dědictví
víry, přinesené oběma slovanskými věrozvěsty. Zahájení Di!a konciiové obnovy na Velehradě v roce 1968 a slavná pouť 1985 jasně ukazují, že příval vln nerozboří dům, který má své základy na skále.
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Uvědomujeme si naši společnou odpovědnost za tuto stavbu, podle níž nás zakrátko budou soudit naše děti. Jim máme zanechat církev, která vzala vážně svou odpovědnost za svět i společnost, v níž může slušný člověk žít beze strachu. Dohromady
nás svedla potřeba začít vydávat v současné době plné příslibů aktuální křesťanský časopis, který by zaplnil existující mezeru v náboženském tisku. Že církev žije, o tom po
petici nemusíme nikoho přesvědčovat. Je však třeba vytvořit prostor, kde by mohli
věřící nechat volně zaznít svůj hlas, vytříbit si v diskusi vztah k politickému dění ve
společnosti, ke kultuře, k umění, kde by mohli reagovat na pohyb uvnitř církve. Druhý
vatikánský koncil vyzdvihl povolání laiků být hlasateli evangelia i v lhostejném nebo
nepřátelském prostředí; především v zemích, kde je ohrožena svoboda církve. Mi\jf
spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle a zdokonalovat veřejné instituce v duchu
evangelia.
Nechceme se uzavírat do ghetta své vlastní výlučnosti. Nesmíme zavírat oči před
skutečností, že jsme křesťany v Československu na konci osmdesátých let. Rádi bychom zprostředkovali dialog, zaměřený na otázky, které zneklidňují svědomí Božího
lidu. Dialog solidní, prodchnutý úctou k přesvědčení druhého. Nechceme mlčet ani k
jednotlivým případům bezpráví, pokud se o něm dozvíme.
Myšlenka »národ sobě« dala vzniknout Národnímu divadlu. Bude výzva »křesťané
sobě« stejně inspirující? Zveme všechny, kteří cítí povolání pro práci s tištěným slovem, aby nenechali ležet ladem hřivny, které jim Pán svěřil. Tvářnost časopisu by měly určovat Vaše podněty, připomínky i příspěvky. Ať je list Vaším dílem i vizitkou!
Kéž naše společné úsilí a modlitby vytvoří kroniku putující církve, svědka vítězství
i nezdarů, chybných kroků i cesty k Pánu budoucnosti.
Vaše redakce
Časopis Velehrad se ledy utěšeně rozjel. Tak utěšeně,, že už v třetím čísle redakce píše:
Přátelé, v prvním čísle jsme nabízeli dialog nad aktuálními otázkami v našem křesťanském životě, který můžeme zprostředkovat na stránkách Velehradu. Dialog, který
by se mohl stát vizitkou životaschopnosti, přítomnosti nás, nezlomených i znovunalezených.
Čtyřicet let ateizace, pronásledování a likvidace všeho duchovního či Ducha připomínajícího, přineslo své ovoce: Duch žije! Je nezničitelný a v bídě násilí se rozmnožuje tím, že ukazuje svou nesmrtelnost. Odmítání vnucovaných hodnot je toho
důkazem. Návratů ztracených přibývá. Nesou sebou však nový vítr, »čistý vzduch«,
tvář dneška se vším, co prožili: naprogramované nevzdělání, svět zvrácených hodnot.
Odmítnutí této minulosti sebou nese aktivitu a entuziasmus pro Boha. Nezavírejme
dveřel Nadechněme se nových vůní, je to závan Ducha Obnovitele, Oživovatele.
Dialog, který nabízíme, bude nezávislý, a tím možná i s chybami, nesouhlaseni čí
odlišnými názory. Nebudou to hádky ani půtky, ale onen čerstvý vzduch, který přivál
odvahu k veřejnému vyznání, přesvědčení, že polemika nad vlastními pochybnostmi
ozdravuje, očišťuje a zpřístupňuje život v církvi i těm, kteří váhají a nevědí,
Jsme nabídkou k dialogu, nabídkou k utváření vlastního názoru na věc. Náš časopis nemá za úkol seznamovat s Pravdou, ale pomáhat nalézat, orientovat se ve svém
vlastním já, protože nalezne-li někdo Pravdu, protože chce, protože se sám pro ni dobrovolně rozhodne, je Pravdou obnoven a připraven k životu s Kristem a pro Krista.
Jak se dialogu účastnit? Napište o čemkoliv, co vás zaujalo, co vás pobouřilo, co
vám způsobilo radost, a pošlete to zpět po distribucí. Doufejme, že se toho redakce
nakonec dočká! Prosíme o podpis, třeba i pseudonym nebo značku.
Je však třeba předeslat, že je zcela přirozené, že všechny příspěvky nemohou být
zveřejněny a že si redakce chce udržet svou nezávislost i ve výběru příspěvků i v jejich

491

případném zkrácení. Budeme zveřejňovat í ty příspěvky, které nebudou korespondovat s naším názorem. Můžeme však zaručit na poli důvěry, že smysl nebude dotčen!
Bylo by jistě jednodušší zveřejnit adresu redakce, ale zde prosíme o strpení; snad
to bude brzy možné, ale to si budeme muset rozhodnout »jaksi« sami.
Vaše redakce
Redakce Studií pak vyslovuje přání, aby nabízený dialog se rozvíjel v tom duchu, v
němž je nabízen, a aby zveřejnění adresy redakce bylo brzo možně bez jakéhokoliv risika.

VÝZVA K NÁRODŮM ČESKOSLOVENSKA ZA NÁRODNÍ JEDNOTU (*)
Přinášíme text výzvy, která se v poslední době setkala s velkým ohlasem u věřících různého vyznání v naší zemL Výzva není nikomu adresována, nenabízí ani žádné konkrétní
řešení, a tak může vyvolat otázku, o co vlastně jde. Při hlubším zamyšlení se však dere na
povrch pocit, že právě toto je něco nového, něcof co nikoho nenutí, nikomu nic nevnucuje
ani nikoho nenapadá. Podpis je pouhým souhlasem s tím, že jsme tady vedle sebe a chceme spolu žít. Svým podpisem se hlásíme k sobě skrze Krista a v tom je příslib. Co z toho
vzejde? Budoucnost ukáže.
Národy, jejíchž jméno nosíme ve svém srdci a jejichž se cítíme být služebníky,
obracíme se k vám v této pohnuté době.
Jsme roztříštění na bezpočet skupin a skupinek, déle trvajících či náhodných, oddělených od sebe strachem, nedůvěrou, předsudky, navršenou vinou,, hořkostí v srdci,
hrdostí a snahou prosadit se. Rozpolcené je i srdce člověka. Přísně hodnotíme generace předcházející a žyeme na úkor generací příštích. Jsme schopni upřímné lásky i k lidem cizím a nepřátelským? Kam se ztratila radost ze života? O míru a pokoji mnoho
mluvíme, méně ho žijeme.
Všichni to podvědomě cítíme, toužíme po nápravě a hledáme cestu. Duchovní zápas v naších dějinách ukazuje, že není jiné cesty než s Kristem a ke Kristu.
A to není možné bez zamyšlení a upřímného přiznání: Zneuctili jsme své dějiny.
Libovali jsme si v tom, co bylo špatné a co nás rozdělovalo. Zářné vzory jsme degradovali na poslušné tlumočníky svých vlastních tvrzení. Odmítli jsme Boha a jeho působení v dějinách a s ním i duchovní a mravní hodnoty, které církev a věřící lidé dali svému národu. Cestu ke Kristu můžeme nastoupit, jen odpustíme-li jeden druhému, jedna skupina národa druhé skupině, a budeme-lá společně prosit za odpuštění Boha,
Jo mnoho věcí, které nás dosud svazují a Činí hluchými pro Kristův hlas; Klaníme
se věcem, moci a mocným, hledáme štěstí ve hmotě a ve změně okolností. Čekáme
záchranu od někoho mocného kolem nás. Nezlepší se však podmínky v našem státě,
neprosadí se pravda a spravedlnost, nebudeme žít v lásce a pokoji a radosti, dokud budeme Boha vyhánět a stavět se k němu zády, jako bychom ho nepotřebovali.
Milí bratři a sestry, milí přátelé, na každém z nás záleží, jak intenzivně budeme žít
z Božího slova ve všednodenních situacích v Duchu Kristově.
Když slavíme velikonoční svátky, mnozí si možná ani neuvědomují, jak velký význam má oběť Kristova na kříži po nás právě teď. Ona dává význam oběti našeho života,
(*) Vděčně převzato ze samizdatového Časopisu Velehrad č. 3/1989, str. 11-12.
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takže má vyšší hodnotu to, co pro Krista a jeho spravedlnost ztratíme, než co pro sebe
získáme. Kristovo vítězství nad Zlým osvobozuje i nás z moci temných sil zla, sobectví, strachu a smrti a uschopňuje nás žít jeho odpuštění, lásku a slávu za všech
okolností.
Bůh nám dal krásnou vlast a s ní i důležitý úkol mezi ostatními národy, k jehož
plnění nás formoval v našich dějinách: Stát v Boží pravdě a sloužit v pokoji Bohu i lidem všeobjímající láskou.
Každý sám u sebe musíme vzít vážně Boží záměr s našimi životy a národy a přemýšlet o něm. Vždyť se máme o co opřít: o Bibli, které si naši předkové tak vážili, o
Ducha svatého, který mluví v srdci každého z nás, i o Krista samotného, který se nám
dává v modlitbě, ve křtu i v ostatních svátostech i v našich bližních.
My věřící a duchovní různých církví a vyznání si hluboce vážíme, připojujeme se a
podporujeme každý dobrý úmysl, snahu i dílo, které mnoho lidí u nás i za cenu oběti
koná pro vnitřní sjednoceni národů na základě duchovního a mravního obrození
systému věcí v naší vlasti.
Bůh ať žehná našim národům a vede nás po svých cestách.

Zprávy a recense
SETKÁNÍ VE FRANKENU
Československo
89 - dialog nebo
konfrontace
Ve dnech 5.-8. října 1989 se opět konalo setkání v e Frankenu pořádané Dobrým dílem (Opus Bonům) opata Anastáze Opaska. Námětem setkání bylo
»Československo 89 - dialog nebo konfrontace« a konalo se jako pokračování
permanentního symposia »Československo 88«, s čfmž jeho předseda Václav
Havel s radostí souhlasil. Franken je dnes už pojem a tradice, takže si ho berou
na mušku i československé sdělovací prostředky jako Pravda, která nedávno v
článku Orientují se na věřící\ jenž vyšel 1. srpna 1989, píše, že »některé osoby,
působící v nelegálních skupinách ... hledají prostor, jak diskreditovat naši společnost«, a to prý i »za přispění takových klerikálních organizací, jako je Opus
Bonům« (str. 3). I kdyby to byla pravda, obávám se, že ani zdaleka nemohou
Československo diskreditovat, jak ho právě diskreditují jeho legální představitelé. Kdyby se za takovou činnost udílela Nobelova cena, byli by jistě vážnými kandidáty. Nicméně, jednu věc třeba uznat, že současná československá
vrchnost dává svým poddaným větší volnost vyběhnout si na čerstvý vzduch. To
se projevilo i ve Frankenu, kam po prvé v historii frankenských setkání (první se
konalo roku 1977) přibyli i lidé z Československa, ba dokonce i představitelé
»legálních struktur«, totiž českých a slovenských spisovatelů. Byli čtyři: za
české spisovatele Vladimír Kolár a Petr Prouza a za slovenské spisovatele Miloslav Ballek a Milan Šútovec.
Setkání se konalo jako obvykle v ovzduší přátelském, ale i upřímně otevřeném. S referáty se začalo v pátek 6. října. Ráno byly přečteny příspěvky Petra
Pitharta a Jiřiny Šiklové zaměřené na popis současné společenské situace a

možnosti alternativních hnuti. Odpoledne promluvila Iva Kolrlá a Karel Skalický a byl přečten příspěvek Václava Malého. Všechny odpolední příspěvky se
zabývaly situací církví a věřících v Československu.
Sobotní dopoledne pak bylo věnováno literatuře, o níž promluvil Jan Vladislav, a literární kritice, o níž pojednal Antonín Měšťan, a byl přečten příspěvek
Milana Jungmanna. O poesií pak hovořili odpoledne Petr Král a Antonín Brousek. Nedělní dopoledne bylo věnováno ekonomii, o jejímž neutěšeném stavu referovali Karel Kueh.nl a Jiří Sláma.
V tomto čísle Studit přinášíme příspěvky Petra Pitharta a Karla Skalického,
neboř umožňují nahlédnout do duchovního rozpoložení českého národa v osmdesátých letech.
_rC

A N T O N Í N M É S Ť A N ( F r e i b u r g i. B r . )

ANDRZEJ JAGODZIŇSKI A ČESKÝ EXIL
ANDRZEJ JAGODZIŇSKI, Baníci (Vyhanci), Ofícyna Lite racka, Varšava 1988, 458 stran
Ve formě bíbelotu vydalo varšavské, úřady tolerované nakladatelství knížku
polského bohemisty střední generace. Polští čtenáři mají možnost přečíst si názory 42 představitelů českého exilu na různé otázky, mj. na česko-polský poměr. Ke slovu se dostali AŠkenazy, Beneš, Čerepková, Divíš, Filip, Fisch 1, Gruša,
Hejl, Hutka, Hvížďala, Jedlička, Karásek, Kohák, Kolář, Král, Kryl, Kundera,
Landovský, Laub, Líehm, Listopad, Lustig, Měšťan, Michal, Müller, Opasek,
Pele, Pelikán, Preisner, L Procházková, Richterová, Salivarová, Sidon, Skalický,
Strož, Škutina, Skvorecký, Theiner, Tigrid, Tomský, Vejvoda, Vladislav. S některými vedl Jagodziňski rozhovory zajpobytu na Západě, jiným dopsal a značný
počet textů převzal z Hvízdalových Českých rozhovorů ve světě (1981). Některé
výroky jsou tudíž staré už skoro celé desetiletí, a to velmi převratné desetiletí.
Mají tedy cenu historického dokumentu, o dnešní situaci a o dnešních názorech
uvedených osob nemohou dát spolehlivou odpověď.
Publikace, věnovaná památce Jiřího Lederera, má však značný význam.
Vztah k Čechům se v kruzích polské opoziční inteligence za poslední dvě desetiletí radikálně změnil: od zjevné nechuti přes okázalou nevšímavost či ironické
přehlížení se stal přátelský a plný dobré vůle. Mezi samostatně myslícími příslušníky české demokratické inteligence je už delší dobu v proudu podobný proces. Na české straně není třeba překonávat tak silné předsudky a také znalosti
polských reálií a polské kultury jsou daleko hlubší než polské znalosti českého
života, Proto má nynější publikace téměř průkopnický význam pro polské nezávislé kruhy.
Ke knize napsal Antoni Pawlak krátkou předmluvu, kterou nazval Proč
Češi, Píše v ní: »Průměrný Polák pociťuje vůči hloupým pepíkůrn iracionální
pohrdání. Je to důvod k hanbě, což se týká každého projevu šovinismu. Jako
kdyby si mí krajané nevšimli, že Československo, to nejsou jen knedlíky, pivo a
Karel Gott. Že je to také velká kultura. Že tam vzniká próza světové úrovně, o
které se nám, Polákům, může jen zdát. Že součástí této kultury je vynikající tole494

rance, křesťanský duch odpouštění, který bychom marně hledali v ultrakatolickém Polsku.« Mohli bychom být hrdí na tato slova, kdyby byla naprosto
pravdivá. Bohužel, jsou pravdivá jen zčásti.
Český exil nemá ovšem patent na rozum. Bylo by třeba zeptat se také (vlastně především), co soudf o různých otázkách představitelé nezávislých kruhů v
Československu. Od A. Jagodziňského vím, že takovou knihu chystá. Jsme na ni
zvědavi nejmíň v takové míře, v jaké na ni čekají Poláci z Polsko-československé
solidarity ve Vratislavi a také příslušníci stále širších kruhů polské demokratické opozice. Proti shora nadiktovaným, oficiálně optimistickým »Týdnům československo-polského přátelství« se nenápadně, zato však o to upřímněji zdvihá po obou stranách společné hranice vlna autentického přátelského zájmu. Dává naději.

JIFTL N Ě M E C

(Vídeň)

VYBRANÉ SPISY JANA PATOČKY
Upozorňujeme, že vídeňský ustav IWM (Institut für die
Wissenschaften
vom Menschen, Goldegg-Gasse 2, 1040 Wien) vydává v naklatelství Klett-Cotta
ve Stuttgartu vybrané spisy Jana Patočky v 5 svazcích. V létě 1987 vyšel první
svazek s názvem Kunst und Zeit Kulturphilosophische
Schriften (k vydání připravili K. Nellen a I. Srubar), který na 600 stranách shrnuje většinu toho, co Patočka na toto téma napsal. Jde nejen o práce speciální, jako studie o vývoji Hegelových filosofických názorů s přihlédnutím k estetice, ale i o méně známé práce,
které interpretují umění české: máchovské studie, úvaha o koncepci pražského
Národního divadla, o literárním díle Josefa Čapka, podrobný rozbor jedné z posledních prací Jaroslava Durycha Boží duha, rozebrán je i Ladislav Klíma vzhledem ke svým filosofickým východiskům, je zařazena i studie o mladé generaci
českých rockových hudebníků K záležitostem
Plastic People of Universe a DG
307. Ostatní studie mají velký význam pro kulturní evropskou vzájemnost: od
antiky, německé idealistické filosofie, Tři fáze legendy o Faustovi až po dílo Poláka Romana Ingardena, Angličana Herberta Reada nebo Francouze Michela
Foucaulta. Svazek je opatřen bohatým poznámkovým aparátem spolu s komentovaným seznamem českých osobností, o nichž je ve svazku řeč, a obsáhlou
bibliografií (včetně německých překladů).
Jako druhý svazek vybraných Patočkových spisů v němčině vyšla kniha Ketzerische Essays zur Philosophie
der Geschichte und ergänzende Schriften (k
vydání připravili K, Nellen a J. Němec), která je jen o málo menší než kniha
první. Obsahuje kromě stejnojmenného hlavního spisu, který vyšel v létech
1975-1976 v samizdatu, pak v exilu česky, ale též francouzsky, norsky, italsky a
španělsky, rozsáhlou studii Europa und Nack-Europa.
Die
nacheuropäische
Epoche und ihre geistige Probleme z let 1969-1973, která nebyla dosud publikována. Kromě t o h o shrnuje všechny Patočkovy dříve tištěné studie k filosofii
dějin. Obsahuje též čtyři zásadní studie k možnostem filosofování dnes; vše
opatřeno důkladným poznámkovým aparátem. Text je oproti českým versím
rozšířen o autorovy německé varianty a nově nalezené Die Epochen
der
Geschichte.

Třetí svazek je věnován německému překladu Patočkovy knižní prvotiny
Přirozený svět jako filosofický problém, doplněnému o obsáhlý doslov k druhému českému vydání (1970), které šlo do stoupy (až na 300 výtisků >pro vnitřní
potřebu«) a o doslov k francouzskému překladu (vyšel 1977). Svazek je v sazbě.
Čtvrtý svazek tvoří rozsáhlý soubor studií, týkajících se také převážně výzkumu »přirozeného světa« a metodického přístupu k němu. Obsahuje m n o h o
zcela nového, např. obsáhlou studií o prostoru z roku 1960, věnovanou brněnskému historiku umění V. Richterovi, která rozviji zcela originální Patočkovo
pojetí interpersonalíty rozborem otázky, co je »obydlí«. Vyrovnává se tu i s badateli, jako je Mircea Eliade, a leckoho překvapí svým přístupem k náboženským perspektivám. Do středu dnes znovu oživených diskusí o Heideggerovi a
jeho vztahu k nacismu míří obsáhlý komentář k známému interview Už jenom
nějaký Bůh nás může zachránit ve Spiegelu (1966), ukazující především filosofickou a náboženskou relevanci tam diskutovaných otázek.
Jako s posledním svazkem (pátým) se počítá se souborem studií k české identitě. Zde budou zahrnuty zcela neznámé přednášky na Katolické universitě v
Lovani o vědeckém přínosu Čech z roku I960, ve výboru Patočkova Masarykiana a také obsáhlá studie Was sind wir Tschechen z roku 1976, vše doplněno podrobným historickým komentářem.
Tyto práce byly umožněny kromě jiného tím, že v IWM byl vybudován patočkovský archiv, který slouží jako východisko tohoto výboru. IWM spravuje
též autorská práva na Patočkovo dílo.
* * *

Obracíme se na všechna filosofická, teologická, bohemistická a slavistická
pracoviště, aby věnovala německému vydání Patočkových vybraných spisů svou
pozornost, referovala o nich i v neněmecky mluvících oblastech a vzbuzovala o
ně zájem veřejnosti.
Jde totiž ~ jak jsme přesvědčeni - o vskutku důstojnou reprezentaci českého duchovního přínosu světu, přínosu, který překračuje ryze odborný zájem.

UDĚLENI CENY JAROSLAVA SEIFERTA
Letošní Seifertova cena udělena Karlu
Šiktancovi
Rozhodnutím poroty ve složení Antonín Brousek, Jiří Gruša, Antonín J.
Liehm, Sylvie Richterová, Josef Škvorecký, Jan Vladislav a dva spisovatelé
žijící v Československu byla cena Jaroslava Seiferta pro rok 1989 udělena českému básníku Karlu Šiktancovi
za jeho zatím poslední básnickou sbírku Srdce
svého nejez, shrnující v e vyzrálé syntéze jeho charakteristickou lyricko-epickou
tvorbu z let 1981-86. Šiktancova nová sbírka se řadf svou niternou myšlenkovou hloubkou, morální ryzostí a v neposlední řadě i svou formální suverenitou a
jazykovým mistrovstvím k vrcholům veškeré, tedy nejenom současné moderní
české poezie. Karlu Šiktancovi se podařilo vyjádřit přesvědčivě jakýsi novodobý
mýtus člověka, zasazený smyslově-konkrétně do místopisu středních Čech a
monumentalizovaný v kontinuitě času a lidského rodu.
Stockholm 22. září 1989
Nadace Charty 77
*

*

*

Český básník Karel Šiktanc (nar. 1928) začal publikovat básně v 50. letech a
u m ě l e c k y vyspěl zejména v 60. letech, kdy vydal 14 básnických sbírek, o d m ě n ě ných m n o h a literárními cenami. Karel Šiktanc, od roku 1961 šéfredaktor nakladatelství Svazu socialistické m l á d e ž e Mladá fronta, se postavil kriticky k sovětské invazi do Československa v srpnu roku 1968 a k »normalizačnímu« režimu,
který ji následoval. Bylo mu proto z n e m o ž n ě n o publikovat i vykonávat své p o volání. V 70. a 80. letech vydává své sbírky v samizdatu a v exilových nakladatelstvích.

Z P O S L E D N Í C H KNIH EDICE R O Z M L U V Y

Edice Rozmuvy, 18 Church Hill, Purley, Surrey CR2 3 Q N , England
LIBOR KOVAL, Květy staré Koreje. Parafráze tia starou korejskou
poezii ve
formě sidžOy 1987, str. 75. »Prostičké verše v ruce bera, táži se, c o v nich asi je ...
V a n e z nich v ů n ě krásy sterá a moudrost staré Azie« (str. 7).
MILAN JUNGMANN, Cesty a rozcestí. Kritické stati z let 1982-87\ 1988, str.
386. Sbírka kritických esejů o klíčových jevech české literatury o s m d e s á t ý c h let.
Srozumitelně vyjadřují určitý názor a netváří se při tom jako výron h l u b o c e
n a u č n é erudovanosti, nechtějí budit dojem literárnčvědecké períektnosti, Jsou
vzácným p o k u s e m o zamyšlení nad širšími vývojovými souvislostmi České literatury.
IVAN DIVIS, Papouščí město, 1988, str. 314. Sbírka snů jak autorových, tak i
jeho známých. Kniha je svědectvím o trestuhodně zanedbávané oblasti o b e c n é
zkušenosti člověka a tím i pokusem tento tajuplný výron lidské psychiky z a c h o vat a tvarovat. Kniha je v ý t ě ž k e m věrnosti a trpělivosti, s níž autor po třicet let
zaznamenával tato jinotajná poselství z říše snů.
Rio PREISNER, Královská
cesta. Palimpsest,
1989, str, 73. Knížečka básní, ve
skutečnosti však apokalyptických vizí, v nichž děsivou přítomností prosvítá děsivá minulost (proto palimpsest) k o m e n t o v a n á hesly a citacemi - většinou z Rudého práva - což jen zvýrazňuje onu základní metafysickou děsivost: Co se stane, když se církev o d c i z í Kristu?
IVAN JIROUS, Magorovy labutí písně, 1989, str. 102. Sbírka básní z českoslov e n s k é h o v ě z e n í H u s á k o v y éry, jež jsou neseny nevšední n á b o ž e n s k o u inspirací
neboli, řečeno slovy básníkovými: »V neštěstí se vždycky hbitě, vracím k religiozitě« (str. 14).
JOSEF HIRSAL, Vínek vzpomínek,
1989, str. 351. Cenné svědectví o klíčových
o s o b n o s t e c h českého literárního života naší doby, s nímž bude m u s e t napříště
počítat každá česká literární historie.
VACLAV ŠIKL, Praha v kleštích, 1989, str. 163. O s o b n í zážitky z let válečných
a poválečných, hrsti v z p o m í n e k , které bezprostředností prožitků p o m o h o u čtenáři a historikovi při orientaci v e spleti událostí.
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