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KTERÝ CEKÁ NA ČLOVĚKOVO POKÁNÍ, ABY MOHL VŠECHNY DOVÉST
K SPÁSE A POZNÁNÍ PRAVDY, KTERÝ SI NEPŘEJE, ABY HŘÍŠNÍK ZEMŘEL,
NÝBRŽ ABY SE OBRÁTIL A ŽIL, I KDYŽ SE PŘEDTÍM NAPLNO ODDÁVAL ZLU,
TENTO NÁS BUH NEDOPUSTIL, ABYCHOM PADLI PRO SVOU SLABOST, PODLEHLI ĎÁBLOVU POKUŠENÍ A ZAHYNULI, NÝBRŽ PO VŠECHNA LĚTA ODEDÁVNA NÁM
NEPŘESTÁVÁ PROKAZOVAT MNOHO MILOSTÍ, JAK NA POČÁTKU, TAK I DOSUD,
PROSTŘEDNICTVÍM PATRIARCHU A OTCŮ A PO NICH PROROKU A POTOM APOŠTOLU A MUČEDNÍKU, MUŽŮ SPRAVEDLIVÝCH A UCITELU, KTERÉ SI VYVOLIL Z
TOHOTO HŘÍŠNÉHO SVĚTA.
^ _
NEBOŤ PÁN ZNÁ SVE, JAK TO I REKL: "OVCE SLYŠÍ MUJ HLAS A
JÁ JE ZNÁM A VOLÁM JE JEJICH JMÉNEM A ONY JDOU ZA MNOU A JÁ JIM
DÁM ŽIVOT VĚCNÝ."
TO PROKÁZAL I RODU NAŠEMU, KDYŽ NÁM VZBUDIL UČITELE KONSTANTINA, ABY OSVÍTIL NÁS NÁROD, KTERÝ VLASTNÍ SLABOSTÍ, ANEBO SPÍŠE ĎÁBLOVOU LSTÍ LEŽEL JAKO OMRÁČENÝ A NECHTEL CHODIT V SVETLE BOŽÍCH ZÁKONU..."
/&rvní slova "ŽIVOTA KONSTANTINOVA"
napsaného brzy po světcově smrti,
která se udála v Římě 14. února 869/
K hrobu tohoto našeho Otce ve víře budeme putovat v červenci. Římský přípravný výbor zaslal jistě všem podrobný materiál
a program pouti. Z posledního oběžníku se snad všichni dozvěděli,
že zatím se na pout přihlásilo 22 kneží.
Těšíme se na shledání s těmito spolubratry, byli bychom
však rádi, kdyby jich bylo ještě více.
Jeden z nich nám píše: "Jak manifestačně by vyzněla tato
pout a oslava tohoto jubilea, kdyby je mohla organisovat a provést
naše svobodná vlast! Kolik našich spolubratři, s nimiž jsme studovali anebo byli vysvěceni, by asi stálo v čele svých věřících, pomodlilo se u^hrobu sv. Cyrila a vzdalo hold Svatému Otci? My nyní
svou účastí můžeme zaplnit jejich prázdná místa a považovat se dokonce za zástupce všech těch, s nimiž jsme byli vysvěceni a vysláni na líchu těchto svatých věrozvěstů. Bude-li pout opravdu uspesná, jak domov jistě očekává, bude to pro všechny zdroj nové síly,
odvahy a další vytrvalosti a mnozí budou dojati až k slzám..."
Bohužel, technické důvody přinutily přípravný výbor uzavřít dobu přihlášek 15. května. Je tedy nejvyšší čas, aby se přihlásili i ti, kdo dosud váhají! "Musíme přece" - píše autor vyse zmíněného dopisu - "před tváří celého křesťanského i komunistického světa ukázat a dokázat, že si vážíme slavné a tak dlouhé tradice svých
křesťanských dějin a že ji chceme i přes neprizen doby udržet ^ našich srdcích živou. Ve svobodném světě máme k této manifestační
F o l i a circularía cleri ČSR dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.

pouti poměrně snadnou možnost a ve většině případů zaleží jenom na
naší dobré vůli."
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HEJ5?ST0JNBJSÍ_PAN_BISKUP_JAN_L
tyl nedávno jmenován Svatým Otcem koadjutorem s právem
nástupnictví v diecézi Calveston-Houston. Je to jedna z nejstarších a největších diecézí v Texasu, je v ní z 2,300.000 obyvatel
asi půl milionu katolíků.
Radujeme se z tohoto projevu důvěry Svatého Stolce vůči
našemu panu biskupovi, kterému leží tolik na srdci i naše problémy,
zvláště otázka kněžských povolání pro naše země, a vyprošujeme mu
od Pána Boha mnoho milostí pro jeho nový zodpovědný úkol. Ad multos
annos!
STRÍBRNÉ_JUBILEUM_DP^_JOSEFA_RáťKA
Nevíme bohužel přesné datum, ale pravděpodobně začátkem
července, tedy asi ještě před tím, než se příští číslo Vincula dostane do rukou čtenářů, bude v Kanadě oslavovat své kněžské stříbrné jubileum dp. Josef Ráček, tč. v Barachois, Co. G-aspe-Snth, P.Q.
Spojíme se s ním v modlitbě, abychom mu pomohli chválit Boží Lásku,
která si ho vyvolila a abychom mu vyprošovali vše dobré do další
pětadvacítky. Mnogaja leta!
PRIMICB_y_KANADB
V červnu bude vysvěcen v Kanadě český jezuita dp. VENUTA.
Doufáme, že dostaneme podrobnější zprávy. Zatím provázíme i jeho
bratrskou modlitbou a přejeme mu hodně Božího požehnání pro jeho
kněžský apoštolát.
MNISI_Z_PRA2SKÍCH_EMAUZ_ZA^
23. dubna tr. položili naši benediktinští mniši v exilu
v čele s nejdůstojnějším panem opatem emauzským Maurem Verzichem
základní kámen k novému slovanskému monastýru při poutním místě
Madonna delle Grazie v Rasiglia na území diecéze folignské v Umbrii,
vlasti svatého Benedikta. Základní kámen, který byl přivezen až z
Fatimy, místa, kde Panna Maria přislíbila obrácení slovanských národů, byl předtím posvěcen Svatým Otcem. Slavnosti se zúčastnil
místní biskup z Foligno a jiní,zástupci hierarchie a státu. Přejem svým bratřím, českým mnichům, aby se jim podařilo
brzy klášter postavit a pokračovat v starobylé tradici pražského
emauzského opatství "Na Slovanech".
Duchovní obnovy, které tento rok přikládáme k Vinculu, přicházejí právě z tohoto střediska českého duchovního života v exilu.
Až je budeme brát do rukou, zaleíme v modlitbě k těmto mnichům,
kteří v době, kdy náš národ odmítá Bohu svou poddanost, se chtějí
shromáždit, aby v společném "opus Dei" chválili Boha i naším jménem.
MODLEME SE:
Všemohoucí, věčný Bože, Tvůj Duch posvěcuje
a řídí celé tělo Církve. Vyslyš tedy naše
prosby za všechny řády duchovního stavu,
aby Ti s přispěním Tvé milosti na každém
stupni všichni věrně sloužili. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
F

NÁB02ENSKÝ_TISK
Pražský Duchovní pastýř a Katolické noviny, jediné náboženské časopisy v Cechách a na Moravě /na Slovensku existují vari-

ace stejného jména/, ukazují stále bolestnou problematiku domácí
situace.
Na jedné straně se tu setkáváme s články nábožensky anebo
i theologicky hodnotnými a s touhou, někdy až dojemnou, žít a myslit opravdu katolicky. Stačí uvést např. jméno pana preláta Cinká,
jehož články se objevují v poslední době na stránkách KN po dlouhém odmlčení. Anebo výborně sestavené referáty o koncilovém jednání,
v nichž se dr. Merell snaží co nejvíce rozšířit obzory našich knězi a uvést je do otázek, o nichž se mluví v katolickém světě. Radostným prvkem je také ráz cyrilometodějský, který v tomto roce vystupuje všude do popředí. Na stránkách KN se objevují zajímavé články, které seznamují čtenáře např. s bádáním prof. Cibulky, a prof.
Salajka píše na pokračování o pramenech k studiu života soluňských
bratří.
Na druhé straně je ovšem stále patrný všudypřítomný tlak
režimu. Ponechme stranou články vyloženě politické, jako např. úvahy "Doba očima kněze", bez nichž by asi žádné číslo DP nebylo
"podepsáno k tisku" /tato formule státního "imprimatur" se objevuje
s příslušným datem na konci každého čísla/. I články rázu náboženského končí většinou velebením míru a nových poměrů a ze stereotypního opakování je zřejmé, že tak končit musí, chtějí-li být vůbec
uveřejněny. Kněžské poslání se skoro výlučně představuje jako boj
za mír, za rozkvět vlasti a za štěstí /pozemské/ lidu. 0 posledním
cíli člověka a vůbec o problémech věroučných se mluví velmi málo.
Dílo a počínání Svatého Otce přispělo k tomu, že se přece jen ve větší míře může mluvit o koncilu a o katolickém světě,
a s otevřenou sympatií i o Svatém Otci samém. Rubrika "Katolickým
světem" v KN je čím dále tím bohatší. Ovšem i v tomto zpravodajství
jsou určité nesrovnalosti. Tak je např. v této rubrice citován proslov Svatého Otce, v němž přislibuje poslat svíce, které mu byly
obětovány na den Hromnic, také do zemí, kde působil sv. Cyril a Metoděj. To se čtenáři dozví až z Říma. Není jim však dopřáno, aby
se z Prahy anebo z Velehradu také dozvěděli, že tyto svíce opravdu
došly a že je možno se u nich pomodlit /za předpokladu, že opravdu
došly/.
Láskyplného postoje dobrého Pastýře Jana XXIII. se ovšem
snaží využít představitelé CMVKD. Ministr Plojhar píše v úvodníku
březnového čísla DP pod titulkem "Do roku cyrilometodějského" /je
to vlastně úryvek z jeho proslovu na schůzi v Obecním domě praž-^
ském, o níž se zmiňujeme níže/: "V našem hnutí a na našich zasedáních jsme po celá léta měli k některým skutečnostem, hlavně k některým politickým projevům z vatikánských míst i výhrady. Říkávali
jsme, že ve věcech víry a mravů je pochopitelně svrchovanou autoritou Svatý Otec jako hlava Církve, ale k politickým projevům jsme^
měli v minulosti své připomínky. Dnes vidíme, že jsme nedělali žádnou revoluci, nebot Otcové, shromáždění na II. vatikánském koncilu,
právě tak otevřeně diskutují a nepřijímají bez debaty to, co při-^
pravily koncilní komise. Domnívali jsme se, že v dnešní době, době
tolika nevyjasněných otázek máme i povinnost říci své slovo a II.
vatikánský koncil nám dal plně za pravdu. Je pochopitelné, že velkým požehnáním a štěstím a jistě velkou milostí Boží je, že v teto
historické a rozhodné chvíli pro katolickou Církev, v době konáni
II. vatikánského koncilu stojí v její Hlavě papež s názory Jana
XXIII.: "Jen vzájemnou láskou můžeme řešit společné problémy."
12. února byla pořádána ve slavnostně vyzdobeném sále 0becního domu hlavního města Prahy schůze rozšířeného výboru CMVKD
CSSR. Projednávala se tam i zpráva o první části zasedání II. vatikánského koncilu. Referát přednesl nejdp. biskup Lazík, nejdp. biskup Necsey přečetl Poselství Svatého Otce. 0 panu biskupovi Tomáškovi se však neděje vůbec zmínka a ani na fotografiích ho není vidět. Co se s ním stalo?
^
DP i KN rovněž oznamují, že vedle sborníku "Solunsti bratři" vyšla v Praze také kniha prof. dr. Jana Merella 'JMluví k nám
svatý Pavel", "rozsahem nevelká, avšak obsahem bohatá a hluboká",
praví recense. Zaplat Pán Bůh za to, že se objevují opět knihy náboženského obsahu! Ovšem v jakém nákladu? Bývají prý rozebrány hned
v prvních dnech, a kdo si nepřispíší, zůstane s prázdnou - nema-li

možnost si knihu opatřit přes nějaké zahraniční knihkupectví /Hegerův Starý zákon lze např. dostat v londýnském Interpress/, kde se
platí cizí valutou. Tato ediční činnost ukazuje snad nejnázorněji,
jaká je doma situace. Katolíkům povolili s velikým halasem už třetí - anebo snad čtvrtou či pátou knihu. Zajisté pokrok, z něhož se
lze upřímně radovat. Co je však těch 5 knih "rozsahem nevelkých" a
hned po vydání rozebraných proti I.78O knihám ateistickým, které
ve stejné době vychrlilo v nákladu daleko větším státní Nakladatelství politické literatury v Praze?
Přes všechny dobré snahy, které tu a tam klíčí, je nutno
konstatovat, že situace Církve v CSSR je stále ještě tragická. Ba
tragičtější než v kterémkoliv jiném komunistickém státě, odezírajíc
snad jedině od Cíny. Jak dlouho ještě ái chce CSSR toto smutné prvenství zachovat?
Pl§E_JEDEN_KNEZ
"...Já mám jen jednou do-měsíce vyučování dvou školáků. A
míval jsem jich kdysi jako katecheta nejméně 500 i! To víte, že se
mi po dětech stýská. Ani do kostela nyní nechodí a dospělých jen málo, v kostele je velmi mrazivo, vše mrzne. Staří se obávají a mladí
vyspávají..."
5AS0PIS_LEKARU_CESKÍCH
Jeden český lékař z USA. nám sděluje: "V knihovně Academy
od Medicine mají Časopis lékařů českých, ani jsem tomu nechtěl věřit. Řada kolegů, které si pamatuji jako bujaré a ozdobné pány asistenty, oslavuje ted šedesátiny s mnoha tituly a seznamy vědeckých
prací. Jak říkal jeden kolega, taky z Prahy, my jim šlapeme na paty.
Také pan ministr zdravotnictví /Plojhar/ tam má obrázek a oslavný
článek k šedesátinám "Už i na kaplany došlo" /2.března 1962, ročník
101, str. 288/. Píše to prof. Bláha, myslím, že býval primářem, žádný vědec, ale svědčil v Norimberku a ted je, myslím ve Vinohradské
nemocnici. Byli spolu /tj. s Plojharem/ v Dachau, oba rodáci z Budějovic. Píše, že v Dachau byly tři skupiny kněží. První skupina
byli politikové, jako Msgre. Stašek, a ti si jen rozdělovali politické posice po válce. Druhá skupina, poměrně velmi početná, se
skládala z pasivních individualit, částečně náboženských fanatiků,
kteří věřili, že Pán Bůh se na jejich utrpení dívá a že každá rána
a každý kopanec jim dává nový stupínek do nebe. Mezi ně /píše stále
zmíněný časopis/ patřil např. bývalý /!/ pražský arcibiskup Beran.
Úplně opačným pólem byl Josef Plojhar, věřil v Sovětský svaz. Dovedl svým klidným, logickým a jasným způsobem přesvědčovat všechny
vězně a zvláště kněze o šťastném závěru jejich "křížové cesty" a
postupně se stal mluvčím stále větší skupiny stejně smýšlejících
a přesvědčených bratří. Ostatními byl nazýván "der rote Papst" a
dostával poměrně dobré komando, nejdříve v králikárně, potom byl
v překladatelské kanceláři. - Opsal jsem to doslova, ale ne všechno."
ZEMREL_VYSEHRADSK?_KANOVNlK_MSG
/Z dopisu./ Na Vyšehradě jsme vídali denně jednoho kněze
u oltáře a jednoho starého kněze ve zpovědnici. V kostele je velká
zima, ale on tam trpělivě sedával od časných hodin ranních přes velké mše a pak chodíval pracovat do nedaleké fary, kde bylo jeho^kanovnické sídlo. Černý šat s pláštěnkou, sukně až k zemi, drobnější
krok, hodně ochozené botky a na hlavě kanovnický, dojemně opotřebovaný širáček. Sel a drobil sýkorkám housky a ony už jistě dobře znaly tuhle štědrou ruku a bylo jich všude po cestě i na stromech a
zobaly drobty i občas jadérko ořechu. To jsem viděla někdy ráno,^
když jsem tam byla několikrát na ranní mši a večer se mnoho od té
cesty nelišil; pouze v tom, že s panem kanovníkem chodíval, aby ho
doprovodil až k vratům, usměvavý živý člověk, kterého jsme znali
jako dra. X. Sel s ním z kostela vždy a denně a dělal to celých deset let, jako by to už patřilo k jeho životu. U zpovědnice ráno i
večer stála fronta lidí, starých i mladých, aby se sebe shazovala
tíži, která dusí duši i tělo. Viděli jsme pak vracet se tváře klidnější, jasnější, zatím co starý zpovědník vycházíval bledý a smut-

ný a rovnou před vyšehradskou Madonku se postavil, jako by jí předával všechny bolesti a smutky věřících, které musil vyřešit. Každé pondělí míval volno a i ve svém věku 74 let jezdíval vždy na
Svatou horu anebo do Boleslavě. Ještě i v pondělí 14.ledna se do
Boleslave rozjel... Za dva dny nato se roznesla zpráva, že pan kanovník zemřel. Sli jsme za panem dr. X., aby nám sdělil, jak se to
stalo. Ten nám vyprávěl: "Ve středu 16. ledna jsem byl jako obvykle
na mši svaté. Po bohoslužbách jsem viděl, že právě když pan kanovník už zavíral zpovědnici, přišel ještě jeden mladík s úmyslem se
vyzpovídat. Pan kanovník se tedy vrátil do zpovědnice. Sel jsem k
jesličkám a tam jsem se setkal s jedním známým. Kostel byl prázdný,
světla zhasnuta a ten známý mne vyzval, abychom jeli domů, že je zima. Zima mi už byla pořádná, pomyslil jsem si, že jak je pan kanovník důkladný, bude to ještě čásek trvat, než toho mladíka propustí,
a tak poprvé za deset let jsem na něj u dveří kostela nečekal. Pan
kanovník pak vyšel - jak vypráví kostelník - ven do mrazu, nikde nebylo človíčka, jen kostelník zavíral ještě dveře. Pan kanovník se
k němu obrátil a prosil, aby mu pomohl, že je mu špatně. Tak kostelník podpíral Jeho Milost, ale síly došly, takže ho musil položit na
zmrzlou zem a hledat pomoc. Nikde nikdo, a když ho konečně dopravili na nosítkách na faru, lékařka už mohla jen konstatovat smrt."
DÁLE_ZEMRELI:
Podle údajů Duchovního pastýře. Arcidiecése pražská:Alois
TELENSKÝ, 30.11.1962 v Příbrami, 72 let; KařěI"ŇEMBČ7"3IouHóletý
zpovědník katedrály svatovítské, 14.1.1963? 871et. Diecése brněnská:
Bedřich MATĚJKA, farář v.v. v Ivančicích, 7.10.1962"Evzěň"K3NECŇT7
admin. v Hraběticích, 18.11.1962; Msgre. František PELAN, farář v.v.
v Radkovicích, 18.11.1962; Jan PROCHÁZKA, farář v Práci, 30.12.1962.
Podle jiných zpráv: dp. Karel KOCVARA, po 23 let farář veSrážku, později v Citonicích u Znojma, 6.2.1963, 92 let; dp. POSPlSIL, farář z Petrovic, den úmrtí neznám, pohřeb někdy před 24.2.63.
Dp. dr. Josef HOFMANN, 21.2.1963, 83 let, neznámo kde. - Pane, dej
jim věčné odpočinutí a světlo věčné aí jim svítí. At odpočívají v
pokoji!

N^02ENS^_A_PR0TIN^02ENS^_PR0PAG^DA
Y_S0VETSKĚM_SVAZU
V říjnovém čísle ročníku 1962 ruského filosofického časopisu "Voprosy filosofii" je na stranách 48-56 velmi zajímavý článek
od N. S. Gordienka nazvaný "Kritika_filosofických_Jdůk^^ú/sou^a^n^ho pravoslaví". Zdá se zajímavý aspoň zě Rvou důvodů"jednak muzeme
viděT"v"Uokůmentaci, kterou autor uvádí, s jakým úsilím a odvahou
a jakými prostředky se pravoslavní snaží čelit vládnoucímu atheismu, jednak si můžeme udělat dost dobrý obraz o^tom, jakých myšlenkových zbraní užívají atheisté proti pravoslaví.
Zdálo se mi vhodné, na kolik to jen bylo možno, nechat
mluvit autora; proto jsem shrnul jenom ty části, které podle mého
názoru byly méně důležité.
Za překladem následuje několik poznámek, v nichž podtrhuji několik pozoruhodných skutečností, které se dají vyčíst z článku a pak krátké kritické zhodnocení některých autorových názorů.
Podtitulky v překladu článku jsou moje.
A nyní sledujme pisatele článku.
"Pravoslavní theologové, ve snaze udržet vliv církve na
věřící sovětské lidi a zdržet jejich výchovu ve vědeckoatheistickém duchu, se uchylují k nejrůznějším způsobům propagandy^křesťanského učení a kultu. Mezi nimi ne poslední místo je věnováno filosofickému 'dokazování'. Pravoslavní duchovní doufají, že tímto ^
způsobem jednak vštípí věřícím přesvědčení, že křesťanství je učení 'filosoficky nesmírně hluboké'/doslova: nepřehledné ve sve^filosofické hloubce/-/Věstník moskevského patriarchátu - v dalším

budeme citovat VMP - 1949, č.2, str. 34/, jednak že zneváží /zdiskreditují/ vědecký atheismus a jeho teoretický základ - dialektický a historický materialismus.
Současní obhájci pravoslaví musí ovšem počítat s tím, že
marxistickoleninská filosofie představuje teoretický základ komunismu a jako taková je v naší společnosti všeobecně uznávána a podporována. Tato skutečnost je nutí postupovat opatrně a vyhýbat se
otevřeně nepřátelským útokům proti dialektickému a historickému
materialismu, jimiž by odhalili svou nevraživot proti komunistické
ideologii a popudili proti sobě sovětské lidi, úplně oddané věci
komunismu.
Nicméně však duchovní dělajíí vše, co je v jejich silách,
aby přesvědčili své posluchače a čtenáře o domnělé převaze křesťanských filosofických principů nad filosofií marxleninskou. K tomu
jim slouží nejenom strany bohoslovných knih a časopisů, ale i kostelní kazatelna."
Autor si potom stěžuje,že této činnosti pravoslavného duchovenstva se věnuje málo pozornosti ve filosofickém odborném tisku, ačkoliv kritika a vyvrácení takového učení je jedním z předních úkolů vědecko atheistické propagandy. Potom poznamenává, že
filosofické názory pravoslavných nemají v sobě nic nového. Jejich
základem je "objektivní idealismus" vykládaný tak, aby mohl dát větší přesvědčivost křesťanské dogmatice. Aby čtenáři pochopili, o jakou filosofii jde, poučuje je, že koření v idealistické nauce Filona z Alexandrie a stoika Seneky. Na propracování tohoto základu učení se pak zúčastnili různí apologeté, jako Basil Velký, Řehoř
Theolog, Justin, Tomáš Aquinský a jiní "otcové církve". Ačkoliv se
jedná o učení značně staré, pravoslavní nic nepřidali k tomuto učení "svatých otců".
Prameny křesťanské filosofie pravoslavných
"Z ruských filosofů tohoto směru největší autoritě u současných obhájců pravoslaví se těší různí reakcionáři - mystici, jako A. Chomjakov, VI. Solovjev, V. Losskij a jiní. Výkladu jejich
filosofických názorů "Věstník Moskevského Patriarchátu" věnuje desítky stran."
Pisatel nás informuje, že podle pravoslavných A. S. Chomjakov je apologetou pravoslavného pojetí církve a že jeho myšlenky
nemohou být ani zapomenuty ani zavrženy. Z úsudků o Chomjakovovi ho
zajímá - a pravděpodobně pohoršuje - ten, který vidí zásluhu tohoto
autora v tom, že "vrací křesťanské myšlení k pramenům živé tradice
svatých otců". Uvádí také jeden výrok Chomjakovova - citujeme ho z
VMP, 1954, č. 7, str. 50 - ve kterém zřejmě vidí důkaz toho postoje,
který nazývá "agnosticismus", a o kterém mluví obsažně na dalších
stránkách článku. Slova Chomjakovova jsou tato: " Kdokoliv hledá
důkazy pro pravdu, které učí církev, bud tím projevuje své pochybnosti a vylučuje se z církve, anebo se tváří jako pochybující a současně doufá, že se mu podaří dokázat pravdu a dosáhnout jí vlastní
silou rozumu; jenže síly rozumu nedosáhnou boží pravdy a lidská bezmocnost se projevuje bezmocností důkazů." Zajímavé je konstatovat,
že podle našeho autora pravoslavní věnují velikou pozornost myšlení
VI. Solovjeva, o jehož díle se tvrdí ve VMP, 1958, č. 3, str, 74,
že je třeba "osvojit si filosofické dědictví tohoto znamenitého myslitele". Pisatel pak upozorňuje, že docela mimořádné pozornosti se
těší "nábožskofilosofické názory emigranta V. N. Losského", v jehož
díle se pravoslavným líbí hlavně.silně podtržená "apologie mystiky,
irracionalismu a agnosticismu". Co znamenají pro pisatele článku
tyto výrazy, je vidět z bezprostředně následujícího citátu: "V naprostém souhlase s theologickou a filosofickou tradicí východní
církve - píše A. Věděrnikov v referátu o obsahu stati V. Losského:
'Bohoslovné pojetí lidské osoby'- Losskij zde podtrhuje nadlogický
chrakter bohoslovného poznání, který má svůj pramen v božím zjevení a jehož předmětem je absolutní bytí, vzhledem k němuž jsou nepoužitelné rozumové kategorie, jako: všeobecný a individuální, totožnost a různost, jednotlivost a množství." /VMP, 1957? č.l, str. 74/
Tu ovšem autor pokládá za'sou povinnost hned připomenout, že již v
minulosti "ruští revoluční demokraté rozhodně vystoupili proti

křesťanské filosofii, která je ztělesněním mystiky a tmářství."
Nadto "klasici marxleninismu" positivně, jako protiklad ke křesťanské filosofii, vybudovali "skutečně vědecký systém dailektického a historického materialismu", jehož prostřednictvím je možno se
osvobodit od náboženské ideologie.
"Pod vedenín marxleninské teorie sovětský národ dosáhl
ohromných úspěchů jak na poli společenských reforem tak i na poli
vědeckého výzkumu. Výstavba socialismu přesvědčivě potvrdila nadřazenost marxistické filosofie nad jakoukilv filosofickou teorií,
minulou i současnou... /A přes to všechno/ ideologové současného
pravoslaví se snaží přesvědčit své posluchače a čtenáře, že prý
nejdokonalejší světový názor stojící na úrovní naši doby může být
vypracován člověkem jenom pod vlivem křesťanství, na základě jeho
dogmatiky. "Zjevené dogmatické pravdy přijaté /lépe snad: "zažité"/
rozumem - praví se např. v jedné bohoslovné stati - jsou zásady,
na nichž může být postaven jediný ucelený světový názor prostý
vnitřních protikladů." /VMP, 1956, č. 6, str. 47/
"Církevní činitelé nemají ovšem žádných příhodných důkazů,
kterými by mohli potvrdit podobné vývody. Proto se uchylují k nejrůznejším kličkám, k překrucování skutečnosti a jiným nedovoleným
tahům."
Vznešenost křesťanského světového názoru
Nato autor uvádí některé příklady tohoto "překrucování
skutečností". Tak např. obhájci pravoslaví "vyhlašují všechny idealistické filosofické systémy předcházející křesťanství, v nichž
se objevují myšlenky, které budou později přijaty křesťanstvím, za
předmluvu ke křesťanské filosofii."Autor to dokazuje mezi jiným
také citátem z článku N. Ivanova: "Slovo se stalo tělem", ve kterém se praví: "Vše nejlepší v pohanském světě bylo duchovně zaměřeno k přicházejícímu spasiteli ve snaze odhalit tajemství vykoupení. Mysl se snažila pochopit smysl lidského bytí, dopracovati se
pravdy, najít cestu k dobru. Velcí filosofové minulosti: Sokrates,
Platon, Aristoteles a mnozí jiní se snažili očistit lidské myšlení
od lži a přiblížit se k pravdě. Proto někteří"otcové církve" je nazývají "křesťany před Kristem". /VMP, 1958, č.l, str. 37/ Autor
pohoršené reaguje: "Toto je hrubé překroucení pravdy. Ve skutečnosti souhlas filosofických principů křesťanství a idealistických systémů myslitelů minulosti, kteří sledovali platónský směr, se vysvětlí ne tím, že by tito myslitelé byli bývali'předkřesťanští křesťané', ale tím, že ideologové křesťanství přijali od nich mnohé podstatné myšlenky." A že tomu tak "ve skutečnosti"je, dokazuje autor
pádným důkazem: cituje na to Engelse!
Podobným"překrucováním pravdy" je také tvrzení, že jedině
křesťanství spasilo lidstvo z duchovního marasmu, v němž se nacházelo v předvečer Kristova příchodu. Tehdy lidstvo, vysílené hledáním pravdy, stálo na hraniei skepticismu a zoufalství. Ve skutečnosti ovšem, podle našeho autora, tato krize skepticismu a agnosticismu byla jen jedním z důsledků rozkladu otrokářských společenských vztahů.
Nemálo pohoršlivá je pro pisatele článku také skutečnost,
že autoři článků ve VMP a v jiných podobných publikacích, které
vycházejí v socialistických zemích /jako příklad uvádí "Pravoslavnij Visnik",Lvov a "Pravoslavnaja Mysl",Praha/, když mluví o filosofii v době po rozšíření křesťanství, "nezmiňují se ani o jménech
materialistických filosofů.Zato se tam široce popularisují a všemi
způsoby vynášejí náboženskoidealistické systémy přívrženců pravoslaví, počítaje v to i systémy takových reakcionářů a běloemigrantů,
jakými jsou N. Berdajev, V. Losskij a jiní jim podobní, ačkoliv
ani jeden z těchto idealistů nesehrál v historii rozvoje filosofického myšlení nějakou důležitou roli."
Agnosticismos
Co však hlavně charakterisuje podle autora ideologické
působení pravoslavných je "široká ofensiva proti lidskému rozumu
a aktivní propaganda agnostických idejí." Nedělají pry to ovsern^
otevřeně. To by v dnešní době, době triumfu lidského rozumu a úžasných pokroků vědy, nebylo možné. Naopak, "veřejně se odříkají ag-

nosticismu a prohlašují, že'křesťanství nemůže...podporovat agnostické názory, připouštějící nepoznatelnost světa'."/VMP, 1955,5.5,
str. 59/Autorovi je ovšem jasné, že toto a podobná tvrzení nejsou
nic než maska, protože agnosticismus, v nejrůznějších formách, prý
prostupuje bohoslovné spisy jako červená nit. Věřícím se vštěpuje
přesvědčení, že křesťanská dogmata jsou nepoznatelná, nepochopitelná. Pisatel článku však uznává, že obhájcům pravoslaví a každého jiného náboženství nezbývá nic jiného. "Křesťanská dogmata... jsou
tak nejapná, tak protiřečí vědeckým skutečnostem a všeobecné praxi
lidstva, že je nemožné je dokázat." A hned také upozorňuje, že obhájci náboženství se neomezují na agnostické názory jen v oblasti
dogmat. Naopak, kdykoliv se jim naskytene příležitost, snaží se přesvědčit věřící, že i svět v celku a hlavně oblast společenských
vztahů jsou nepoznatelny. Zdůrazňují, že rozum svými vlastními silami nemůže řídit člověka ve světě..Důvěřovat rozumu je pro ně strašný
hřích. Zato však všemožně propagují "omezenost čili 'chudobu ducha',
podle křesťanské terminologie." Není jistě třeba podotýkat, že pro
autora zdrcujícím argumentem proti tomuto učení jsou sputnici a kosmonauti. Je přesvědčen, že široce založená propaganda výsledků vědy
je pro masy silný protijed proti náboženskému učení o bezmocnosti
lidského rozumu, proti hlásání 'chudoby ducha' jako ideálního stavu věřícího člověka. Ještě jiná forma "agnosticismu" ho dráždí: učení o Boží Prpzřetelnosti,která ve světě všechno řídí podle věčného plánu, který člověk není schopen proniknout. A to je vážná věc,
poněvadž tím církevní činitelé "houževnatě vštěpují věřícím přesvědčení o nemožnosti vědeckého předvídání /vědecké předpovědi/...
Takové pesimistické vývody jsou hluboce nepřátelské komunistické ideologii. Konec konců směřují k tomu, aby otřásli v sovětských lidech vírou ve správnost vědecké předpovědi, na jejímž základě Komunistická Strana Sovětského Svazu vypracovala jasný vědecky podložený plán výstavby komunistické společnosti v naší zemi. Zářivým vzorem vědecké předpovědi odkrývající sovětským lidem jejich budoucnost
je program Komunistické strany SSSR přijatý XXII. sjezdem strany."
Etika křesťanská a marxistická
Pravoslavní nejsou však nebezpeční jenom svým "agnosticismem". Pisatel totiž pokračuje: "V theologických článcích a v kázáních je systematicky uváděna myšlenka, že prý marxistická etika není schopna nějak uspokojivě objasnit podstatu duchovní činnosti člověka a přesvědčivě odpovědět na složité sice, ale každého znepokojující otázky o smyslu života, o nesmrtelnosti apod. Vyřešit;podobné
otázky je nad síly rozumu a vědy; tak aspoň tvrdí církevní učitelé."
že stoupenci náboženství mluví skutečně tímto způsobem, dokazuje
autor citací jednoho článku ve VMP, 1957, č, 9, str. 21: "Lidská
mysl chce objasmit, v čem je smysl života /a nemůže, poněvadž jenom/
víra odkrývá před námi duchovní svět... a odpovídá otázkám naší mysli." Autor ovšem odmítá pojetí života, jak je vyjádřil Metropolita
Nikolaj /cituje z: Mitropolit Nikolaj:, Slova, řeči, poselství; vyd.
Moskevského Patriarchátu, 1950, sv. 2, str. 185/° "/život je/ příprava k smrti a k té nekonečnosti, která se před každým otevře v
okamžiku smrti." Podle autora síla komunistických ideálů je tak veliká, "že právě v Loji za jejich/uskutečnění/ nachází smysl života
většina nejen atheisticky smýšlejících, ale i věřících lidí, navzdor houževnatému vyzývání duchovních,/kteří povzbuzují/ k opovrhování starostmi o pozemské štěstí ve jménu "věčné blaženosti",navzdor i příkazu bible: 'Nemilujte svět ani to, co je světě; v tom,
kdo miluje svět, není lásky otcovy'/l Jan 2,15/°"
Nesmrtelnost
" Co se týče nesmrtelnosti, v odpovědi na tuto otázku
dokázal dialektický materialismus přesvědčivě svou převahu nad křesťanskou ideologií." Autor protestuje proti církevnímu "osočování",
podle něhož prý materialisté nevidí žádný rozdíl mezi smrtí člověka
a zhynutím zvířete. Jaký je tedy rozdíl? Slyšme autora: "Marxisté
...tím, že zavrhují náboženské učení o 'nesmrtelnosti duše', naprosto nepopírají nesmrtelnost jako takovou a nepokládají smrt člověka za zničení těch ideálů, pro které žil, za které bojoval, a v
jejichž uskutečnění viděl smysl svého života. Uznávají nesmrtelnost

velikých skutků? věcnost velikých zásluh, nezapomenutelnost hrdinských Sinů v paměti vděčného lidstva... Miliony prostých horlivých
pracovníků si zajistily věčnou nesmrtelnost tím, že vytvořili pro
budoucí pokolení nehynoucí materiální a duchovní hodnoty. Atheisté
jsou pevně přesvědčeni o tom, že nikdy nezemře dílo Marxe, Engelse,
Lenina - dílo , za které se sebezapřením bojuje sovětský národ pod
vedením Komunistické strany, a které získává stále více a více přívrženců ve všech světadílech; pokládají za nesmrtelné hrdinské činy
pařížské kumuny a statečnost obhájců Leningradu;... na věky uchovají v paměti jména Spartaka a Pugačeva, Leonardo da Vinci a Puškina,
Demokrita.a Lomonosova... a Patrika Lumumby a tisíců a tisíců jiných,
kteří zajistili svým jménům nesmrtelnost největšími zásluhami před
lidstvem, kteří přinesli příspěvek své práce na dílo všeobecného pokroku."
A ještě jeden důvod proti materialismu, často opakovaný pravoslavnými, nesmí zůstat bez povšimnutí. Podle jejich mínění
"materialistický světový názor... konec konců má za důsledek mravní degradaci společnosti, všeobecný úpadek mravů, poněvadž prý jen
náboženství dodává stálosti a všeobecné závaznosti mravním principům." A vysvětluje také svým čtenářům jaký je důvod takového přesvědčení věřících: podle učení církve totiž jenom náboženství pomáhá hříšnému lidstvu poznat jeho mravní bezmocnost a hledat záchranu
z ní v Bohu: "Veřícícm je vštěpováno přesvědčení, že jenom těm se
podaří se vyprostit ze smrduté jámy trestuhodných vášní a nejrůznějších neřestí, kdo vloží veškeré své naděje na 'boží pomoc'... Jen
nábožensky smýšlející lidé mohou žít mravným životem a dosáhnout
mravní dokonalosti... kdežto atheisté o něčem podobném ani snít nemohou." Což ovšem, podle autora, je pustá lež, poněvadž "právě materialisté a ne pravoslavní činitelé se postavili v Čelo boje pracujícíh za socialismus a dosáhli toho, že v naší společnosti naprosto zvítězila komunistická morálka, která je vyšším stupněm lidského
rozvoje". Cituje potom úryvek z Programu Komunistické Strany Sovětského Svazu, v němž se mimo jiné praví: "Komunismus dělá z prostých
pravidel mravnosti a spravedlnosti, která za panování vykořisťovatelů byla komolena anebo nestydatě popírána, pevné životní normy pro
vztahy jak mezi mezi jednotlivci tak mezi národy." Tak tedy ani tento důkaz, vzatý z pole mravního, neoslabuje - podle autora - silnou
posici materialismu.
Protimarxistický charakter křesťanské_filosofie
Z toho všeho autor uzavírá, že filosofické názory pravoslavných mají jasný protimarxistický charakter a že posledním cílem jejich rozšiřování je "rozset mezi sovětské lidi nedůvěru k dialektickomaterialistickému světovému názoru a tím připravit příznivou půdu k většímu rozšíření křesťanských myšlenek v naší společnosti". Je sice pravda, praví, že tyto "důkazy" neodolají vážné vědecké kritice,ale přesto nestačí je prostě vyhlásit za nevědecké a
nechat je bez kritiky. Je to tím důležitější, že tyto názory nejsou
předkládány lidem dostatečně přesvědčeným a vyzbrojeným vědeckými
poznatky, nýbrž lidem "věřícím a pochybujícím /zřejmě o dialektickém materialismu/, kteří nadto si navykli nekriticky přijímat a na
slovo věřit všemu, fo jim říkají jejich 'duchovní pastýři'.Právě
proto Komunistická strana žádá od propagandistů, aby nejen odhalovali před věřícími vědeckou neudržitelnost všech 'důvodů', které
církevní činitelé uvádějí proti marxleninské filosofii, ale také
aby široce popularisovali v masách filosfické, společenskopolitické a přírodovědecké poznatky, které vytlačí z vědomí každého sovětského člověka poslední zbytky náboženské ideologie."
A nyní několik poznámek_k_článku
Zdá se mi, že se z něho dá vyčíst několik zajímavých
skutečností:
,
1/ Nejsou-li autorovy výrazy přehnane, da se soudit-,
že pravoslavní jsou, přes krajně omezené možnosti a v jejich mezích,
znacne ci n
ukazují značnou odvahu /a to i v jiných "socialistických zemích"/; projevuje se to podle mého názoru tím, že:

a/ citují "emigranty, jejich učení přikládají otevřeně
značnou důležitost;
b/ skoro otevřeně útočí na marxleninismus: viz např. tvrzení o "jediném uceleném světovém názoru bez vnitřních protikladů,
který může být postaven jen na křesťanství", o tom, že"marxistická
etika není schopna uspokojivě objasnit podstatu duchovní činnosti
člověka a přesvědčivě odpovědět na znepokojující otázky o smyslu
života" atd.
3/ Mají dobrou taktiku: využívají zvlášť zranitelných
nauk marxismu, jako např. učení o nesmrtelnosti.
4/ Zdají se být dost otevření k myšlenkovým proudům; viz
pozornost věnovanou Solovjevovu dílu /i když v tomto případě by bylo třeba vidět, jaké místo dávají jeho myšlenkám ekklesiologickým/.
A nyní ještě něco k autorově "kritice"
Především: Čeho chtěl autor touto "kritikou" dosáhnout?
Odpověd závisí na tom, komu je určena. Podle toho, co o tom říká na
začátku a na konci článku, by se zdálo, že by měla být jakýmsi návodem pro ateistické propagandisty. Je-li tomu skutečně tak, pak se. mi
nezdá, že by se z tohoto článku naučili, jak účinnou kritikou přesvědčit věřící o falešnosti důvodů, které na obranu náboženství uvádějí pravoslavní činitelé. Kritisovat křesťanství s úmyslem přesvědčit o jeho nesprávnosti ty, kdo je uznávají za správné /autor
sám mluví o lidech "věřících, pochybujících o marxleninismu a nekriticky věřících duchovním pastýřům/, jistě neznamená posuzovat
křesťanství na základě marxismu, o jehož pravdivosti křesťané nejsou
přesvědčeni. Jednat tímto způsobem znamená sledovat metodu, kterou
sám autor pokládá za nesprávnou, odsoudit totiž proste křesťanství
jako "nevědecké" a nechat je bez kritiky - aspoň bez kritiky platné
pro věřící. Skutečná kritika předpokládá, že se napřed dokáže vnitřní a objektivní pravdivost marxismu. Pak teprve je možno na jeho
základě kritisovat křesťanství a důkazy o jeho nadřazenosti.^Autor
však naprosto pravdivost marxismu nedokazuje. Mohlo by se ovšem^
předpokládat, že propagandisté jsou dostatečně vyškoleni a znají^důvody pravdivosti marxismu /i když je o tom nutno pochybovat, poněvadž podobné důvody se v marxistické literatuře nenacházejí; tam se
prostě tvrdí, že marxismus je jediný vědecký světový názor/. V tomto
případě článek je vlastně jen seznámení s tím, co učí pravoslavní,
ale vlastní "kritika" v něm obsažená je zbytečná, poněvadž propagan^

^A nyní se podívejme na některé "kritické"poznámky autorovy:
"Předkřesťanští křesťané"

Je samozřejmé, že autor nemůže pochopit, "že vše nejlepší
v pohanském světě bylo zaměřeno k přicházejícímu Spasiteli".^Nepřipouští existenci Prozřetelnosti. Tím ovšem není naprosto dokázáno,
že neexistuje a že není objektivně pravdivé to, co se jí připisuje.
Není kritikou, ale prostým tvrzením věta, v níž se praví,
že "ideologové křesťanství přijali /od antických filosofů/ mnohé
podstatné myšlenky" a že "krise agnosticismu a skepticismu je jedním
z důsledků rozkladu otrokářské společnosti". Tento "argument" předpokládá již přijatý historický materialismus. Kdo ho nepřijímala není intelektuálním současníkem Engelse, nebude příliš otřesen tímto
tvrzením.
Agnosticismus
^
Podle autora je to duševní postoj, který připouští oblast
skutečnosti více či méně neproniknutelné lidskému rozumu, zatím .co ^
pro něho neexistují věci nepoznatelné, nýbrž nanejvýš jen nepoznane.
K toiruto tvrzení je možno přijít velmi prostým způsobem - všechno^
nepoznatelné se jednoduše popře. Na základě jakého principu? Na zakladě materialistického monismu; existuje jenom hmota a j e j i jevy poznatelné metodou přírodní vědy, Jenže tento princip^nepripousteji ani
velmi mnozí přírodní vědci, tím měně ho připustí verici krestane.
Abv tedv se dalo mluvit o "kritice" křesťanské nauky, bylo by nutno
tento princip dokázat. To by byla skutečná kritika "agnosticismu
opravdový "protijed". Ten protijed, který navrhuje autor, nedosáhne
žádných výsledků - aspoň ne na poli teoretické kritiky. Úspěchy priřodní všd^ .-- zú^í jenom, že hmotná příroda je poměrně snadno po-

znatelná, ne však, že je to jediná skutečnost. Je však třeba přiznat, že silná propaganda výsledků vědy může dosáhnout určitých výsledků na poli psychologickém. Člověk, který se naplní hrdostí nad
schopností rozumu, kterým vládne přírodě,snadno popře všechno, co
mu svou nepoznatelností^ nepochopitelností připomíná omezující hranice jeho dokonalosti. Jenže tímto způsobem nedokáže, že nepoznatelné neexistuje. Ukáže jen, že nechce, aby existovalo.
Vzácná "perlička" je pak rovnítko položené mezi "omezenost"
a "chodoba ducha".
Co se týče "víry ve správnost vědecké předpovědi", podle^
níž sovětský lid si staví postupně komunistický ráj na zemi, myslím,
že i bez náboženské propagandy velmi účinně jí otřásá prostá každodenní zkušenost.
Smysl života atd.
Je sice pravda, že někdo může najít smysl života v boji za
komunistickou společnost, ale zdá se mi, že autor se takto příliš
lacino vyrovnal s celou řadou závažných a složitých problémů. Nejde
konečně o to, zda existují lidé, kteří věnují život nejrůznějším"ideálům". Jde o to, zda tyto ideály jsou objektivně platné. To je
třeba dokázat.
Nesmrtelnost
Z toho, co autor říká o tomto problému, může každý velmi
snadno vidět, jak klidně přechází od nesmrtelnosti osobní k neosobní, od nesmrtelnosti ontologické k nesmrtelnosti čistě mravní. Jenže jedna z otázek, které /podle slov samého autora/ znepokojuje každého člověka je právě ta, zda já, osobně, budu žít věčně, či zda
se rozplynu - jako osoba - v nic. Zda někdo potom na mne bude vzpomínat, až moje osobní "já" zmizí, to je mi srdečně jedno.
Morálka
Nemyslím, že by věřící lidé byli zvlášť otřeseni tvrzením,
že právě materialisté a ne pravoslavní činitelé se postavili v čelo boje za socialismus a komunistickou morálku. Tento "argument" by
měl cenu, kdyby věřící pokládali komunismus za něco dokonalejšího
než křesťanství a kdyby uznávali, že komunistické morálka je "vyšším stupněm lidského rozvoje". A to se o věřících lidech dá asi
dost těžko předpokládat.
Jedno tvrzení ovšem je třeba bezpodmíněčně přijat. Totiž
to, že filosofické názory pravoslavných mají jasný protimarxistický charakter. A je-li pravda, že jejich propaganda je dost rozšířená - a tón článku by tomu nasvědčoval - pak se tomu můžeme jenom
těšit a b l a h o p ř á t svým pravoslavným bratřím k jejich odvaze a houževnatosti, děkovat Pánu za jejich sílu, kterou jim dává a prosit
o její zachování a rozmnožení.
B.B.
DO_KNIHOVNY_KRESTANSKĚ_AKApEMIE
přibyly v poslední době
tyto novinky čs. literatury:
Ranovič A.B., 0 PRVOTNÍM KRESTANSTVl, překlad z ruštiny, Praha 1963,
str. 505
ZÁKLADY MARXISTICKÉ FILOSOFIE, přklad z ruštiny, Praha 1960
ATLAS ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, Praha 1962
Potoček J., ZÁKLADNÍ PROBLÉMY MARXISTICKÉHO UCENl 0 NÁBOŽENSTVÍ,
Praha 1962
RUŠTINA, Praha 1962
^ ^
Naše rubrika "BOJOVNÍ ATEISMUS" přináší uz konecne pravidelné recense o knihách a článcích proti náboženství. Je nás
však stále ještě málo - najdeme další spolupracovníky?
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"Pan Bayer už mohl dáti policii hmatatelné důkazy. Takové,
že pan doktor měl býti v sobotu večer zatčen. Mně bylo uloženo, abych se jej celou sobotu vyptával? co tu vlastně chce atd. Nevím,
kolik důkazů a jaké měl pan Bayer proti panu doktorovi, zdálo se
mi však, že by se nemělo jednat překotně, aby si pan doktor snad
nemyslel, že já jsem příčinou jeho zatčení. Dali na má slova a chtěli čekat do pondělka večer. V sobotu ráno, když se pan Bayer rozloučil a ještě jednou děkoval za tučný oběd a večeři panu Hruschkovi, zeptal jsem se přímo: "Pane doktore, jistě jste nepřišel jenom
kvůli tomu pozdravu od Haláška?" - "Ne, opravdu ne, mám na srdci
ještě mnohem důležitější věci. Jsem přesvědčen, že nejpozději do
pěti let dojde k srážce, k ozbrojené srážce mezi Sovětským svazem
a Čínou. Je třeba, abychom se na to připravili a nečekali na poslední chvíli. Já jsem ochoten nabídnout své služby jak Západu, tak
Církvi. Chci vás poprosit, abyste mne spojil s nějakým německým^nebo americkým špionážním místem, jemuž bych mohl poskytnout různé
informace vojenského a politického rázu. Pak je nutno, aby také Vatikán plánoval do budoucna. Je třeba už dnes pracovat pro obrození
a obnovení náboženského života u nás. Nabízím své síly k spolupráci..!" Všecek překvapen jsem jej zbytečně přerušil: "A to se nebojíte?" - "Ne, já se bát nemusím. Jednak jsem Němec a nemusím se tudíž tolik bát, pak si dělám svou povinnost, chodím na brigády; mám
prostě důvěru." Byl jsem z toho celý bezradný. Slíbit jsem nic nemohl, odmítnout jsem docela nechtěl, abych tím snad nezhatil nějakou další, novou a důležitou příležitost pro policii. Chtěl jsem
nejdříve slyšet její názor. Když pan doktor viděl, že nejevím mnoho zájmu, přešel zase na všeobecné pomlouvání komunismu a vtipkování. Kdykoliv jsem opustil místnost, zastoupila mne hospodyně. V
její přítomnosti prý vždy něco zapisoval do zápisníku, případně
kreslil a horlivě pozoroval krajinu z okna. Kouřit chtěl jen před
budovou, aby i tu mohl důkladně pozorovat zvnějšku. Uvnitř jsem jej
pustil jen na záchod. Odpoledne šel s jedním přítelem na procházku.
Já jsem zůstal doma. I na procházce se stále zastavoval, vyptával
se na cesty, hledal orientaci, pdpoledne Začal nabízet léky, slyšme dobře, československé léky! Prý mají znamenité, právě na moji
nemoc. Je tam prý též "zázračná" lékařka. V létě by prý přijela s^
ním a s jeho ženou do Rakouska a já bych měl být tak dobrý a opatřit
jim zase povolení k návštěvě Německa. Ta lékařka by mne pak léčila.
Je velká protikomunistka, právě tak jako její manžel, který je tam
zvěrolékařem. Při tom líčení jsem se musel srdečně zasmát a upozornit ho, jak jsme skoro bombardováni žádostmi o léky pro CSR.
A zase vykládal ty své pohádky, nacvičené instruktorem.
Při vyšetřování prozradil i jeho jméno. Jmenoval se Dvořáček, Zda
je to jméno pravé? Asi po hodně se zase zeptal: A nechtěl byste se
snad vrátit domů?" Nevím, jak mohl přijíti na tu myšlenku. Snad nemyslil instruktor Dvořáček, že mi změkl mozek pro nějaké to zklamání, i když bolestné a nepříjemné. Jindy zase vytáhl 150 korun.^Převezl prý je na černo a snad mne bude zajímat, jak vypadají dnešní
peníze v Československu. Podíval jsem se na ně se skutečným zájmem,
ale ne tak, jako bych je chtěl. A on na to:"Můžete je mít, já jich
nepotřebuji." Ve čtvrtek hrál chudého, v pátek a v sobotu dělal kabrňáka. Nevím, co tím sledoval. Pak se rozhovořil o knězích. Mnozí
prý žijí v nedostatku, především ti, kteří nemají už rodičů nebo
příbuzných na blízku, žádal jsem adresy, že jim pomůžeme. Prý ví,
že se pomáhá přes Tuzex. Tu cestu nedoporučuje. Je nebezpečná pro^
příjemce. Dostane-li kněz několikrát touto cestou pomoc, už je prý
podezřelý. On je ochoten peníze předat osobně. Pak se nabízel, že
vyřídí známým kněžím pozdravy. Konečně žádal informace ohledně přesídlení do Západního Německa. Prý hodlá časem přesídlit s manželkou, která je vídeňská Češka. Zde jsem se neopanoval a odvětil:
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"Tak vy se tu nabízíte pracovat pro Západ a Církev v republice a
najednou zase chcete z republiky odejít natrvalo." Prý ne hned, teprve později. Raději jsem už mlčel, abych snad neprozradil, že mu
nevěřím pranic. Večer jsem informoval tajnou službu. Měl jsem mu
nabídnout, že s ním pojedu v pondělí odpoledne na okres shánět informace ohledně přesídlení a slíbit mu, že tam také někoho najdu,
kdo by jej mohl zapojit na německou tajnou službu. V neděli začal
zase s tím zapojením. Byl jsem rád, že jsem jaksi z úřední moci mu
mohl poskytnout nějakou naději. V neděli vykládal, že pojede ještě
do Aschaffenburgu k nějaké rodině, kde se finančně zotaví. Půjčené
peníze prý pak doma vrátí v naší měně jejich příbuzným. Na pondělí
dopoledne jsem panu Hruschkovi nabídl výlet do okolí v doprovodu
jednoho přítele. Potřeboval jsem čistý vzduch pro jednání s tajnou
službou. Bylo dojednáno, že kolem 14 hod. zavezeme Dr. Hruschku na
okres a budeme se informovat na podmínky pro přesídlení z CSR do Německa. Do okresní budovy však nevstoupíme. Po malé chviličce k nám
přistoupí muž jménem "Müller". Já i on se musíme na sebe vzájemně
usmívat a vydávat se za moc dobré přátele. Tak zvaného pana Müllera jsem v životě neviděl a on mne také ne. Aby nedošlo k nějakému
nedorozumění, musel jsem nechat pana Müllera mluvit. Až pan Müller
položí otázku: Důstojný pane, také se tu chcete účastnit lidových
misií, mohl jsem být skálopevně přesvědčen, že jsem padl na pravého Müllera. Ještě jsme se měli trochu bavit o misiích, kdo je dává,
jaká je účast na kázáních... Pak teprve jej mám vzíti za ruku, odvésti poněkud stranou, představit "přítele" dr. Hruschku a poprosit "přítele" Müllera o pomoc při zapojení pana doktora na německou zpravodajskou službu. Pan Müller se bude nejdříve zdráhat, aby
pan doktor snad nemyslel, že jde o divadlo. Když už se bude zdát,
že naše jednání ztroskotá, plácne se pan Müller do čela a řekne;
"Okamžik, důstojný pane, nyní si vzpomínám. V Ravensburgu je jeden
obchodní zástupce, který se něčím podobným zaměstnává. Nevím, zda
bude doma. Musel bych zatelefonovat." -"Ano, pane Müllere, udělejte to, zaplatím vám", měl jsem odpovědět. Pak zatelefonuje pan Müller z obchodu, kde pracuje - ve skutečnosti to byl četník převlečený do civilu - a my se odebereme do kostela. Asi za čtvrt hodiny
se pak sejdeme před kostelem. Pan Müller prohlásí; "Měli jsme z
pekla štěstí. On právě odjížděl. Ještě jsem jej zastihl. Přijede
za slabou hodinku. Mezi tím máte jít do kavárny Eberhard." V kavárně počkáme na příchod pana "Rückerta". Po jeho příchodu se ihned rozloučím na znamení, že nechci míti s celou věcí nic společného. Pan Rückert dr. Hruschku pozorně vyslechne a asi po hodinové
rozmluvě prohlásí: "Pane doktore, to jsou tak důležité věci, ty^se
nemohou zde projednávat. Musíme zajeti do Stuttgartu na patřičné
místo."
Všechno se odehrálo dle připraveného plánu až na to, ze
jsem zapomněl panu Müllerovi "zaplatit" to "telefonování". Pak
dr. Hruschka nechtěl jít do kavárny, ale na úřad. Přesvědčil jsem
jej, že bychom se mohli na úřade zdržet příliš dlouho a pak Rückert
by nás pak nenašel a došlo by tím zbytečně ke zmatku. Na úřad můžeme jiti jindy. Bylo to skutečné divadlo sehrané mistrným způsobem. Tak nám to alespoň potvrdila policie, schovaná za záclonami
v četnické stanici, která stojí zrovna proti okresnímu úřadu.
V úterý ráno se vynořil znovu pan Bayer. Dr. Hruschka byl
po celonočním výslechu zatčen. Nyní prý se musí prohledat jeho pokoj v hotelu, zabavit zavazadlo a odhlásit pokoj. On, jako muž od
zpravodajské služby, nemůže bez doprovodu četníka prohledávat byt.
Prý by to působilo divným dojmem, kdyby se měl hoteliér dozvědět,
že přítel pana faráře má co činit s policií. Ve Stuttgartě se dohodli na přijatelném řešení. Zavolali četníka z jiné stanice, který přijde v civilu. Společně zajdeme do hotelu. Cetník se schová^
někde za rohem na chodbě, pan Bayer půjde se mnou za paní hoteliérovou, kde poprosím o účet. Zatím, co bude paní učet psat, mam hlasitě poprosit pana Bayera, aby přinesl zavazadlo mého přítele.Pan
Bayer pak zmizí, spolu s četníkem prohlédnou pokoj a nez se vrati,
mám paní Braunovou nějak zabavit. Tak to skutečně dopadlo. ^
Pan Hruschka se kajícně doznal. Zda přiznal vse, tezko rici a policie mi jak v prvním tak i v tomto případě prozradila jen
to' co musila. Mel se vloudit do německé či americké zpravodajské

služby. Komunisté mysleli, že na doporučení kněze bude okamžitě přijat a s otevřenou náručí. Měl "shodit" kněze, kterým bych byl býval
poslal peníze anebo vzkazy, měl se vloudit do "vatikánské" špionážní
služby a připravit plán na můj únos. Jen tak z narážek policie a z
Hruschkových řečí jsem seznal, že únos se plánoval na léto za pomoci
oné zdatné lékařky. Měl jsem být uspán, uložen do diplomatického auta, opatřen diplomatickým pasem a dopraven do vlasti. Slibované boty
byjy připraveny pro případ, kdybych přece jen měl býti usmrcen. Prý se
do nich dá namontovat nějaká jehla s jedem nebo i třaskavina. Dne 20.
března byl pan doktor převezen do mého bydliště ke konfrontaci a současně měl býti se mnou sepsán protokol. Pan doktor přiznal, že jej pan
Dvořáček školil dva roky a jistě mu také řekl; Když to dopadne špatně,
zavaž farářovi hubu zpovědí." Pan Hruschka se chtěl u mne a jen u mne
vyzpovídat. Policie to nedovolila. Po sepsání protokolu jsem se musel
setkat s Hruschkou. Byl přepadlý, oči hluboce zapadlé, smutné. Rekl
jsem mu; "Pane doktore, že jste přišel s tímto úkolem sem, Vám nemám
za zlé. Vím, že jste byl donucen. Ale jako dobry katolík, za kterého
jste se stále vydával, mohl a měl jste míti ke mně jako ke knězi více
důvěry a ohledu. Mohl jste mi svěřit klidně celou pravdu a i v budoucnosti mne upozornit na nástrahy, které se proti mně připravují." Pan
dr. Hruschka vyhrkl: "Ano, to jsem chtěl všechno udělat! Vy jste však
byl vůči mně tak nějak příliš reservovaný a pak nebylo ani dosti času
na to všechno!" Dr. Hruschka při konfrontaci popíral jen to, že chtěl
býti zapojen třeba také na americkou zpravodajskou službu. Ke konci
znovu prosil o sv. zpověd. Úředníci dovolili jen tolik, že jsem s ním
mohl zůstat o samotě v přítomnosti ještě jednoho spolubratra. Rozplakal se, vrhl se na zem, lezl po kolenou, líbal mi ruce, prosil za odpuštění... žádal, abych se za něj přimluvil u vyšetřujícího soudce,
aby byl propuštěn a mohl ještě v termínu opustit německé hranice. Pojednou měl strach, ale o sebe. Odpustil jsem mu a slíbil přímluvu. Aby ta jeho lítost trvala trochu déle a aby i moje hospodyně měla příležitost viděti jej zkroušeného, zavolal jsem ji pod záminkou, aby
přilila svěcené vody do kropenky, že dám panu doktorovi požehnání. Stále plakal, klečel a prosil. Policejnímu úředníkovi už se to naše setkání zdálo příliš dlouhé a vtrhl do místnosti právě v okamžiku, kdy
jsem dr. Hruschku vydatně kropil svěcenou vodou. "Hraje komedii, nevěřte mu. Takové scény dělal i před námi," vyhrkl nevrle přísný pan
komisař a Hruschku odvedl.
Dr. Hruschka přišel ve vězení do styku s "přítelem" ještě
zkušenějším. Poradil mu, aby své přiznání odvolal. Učinil nejen to.
Žádal, abych byl vyslechnut přísežným tlumočníkem v mateřské řeči.
Prý jsem se při německém výslechu nepřesně vyjadřoval, což vedlo ke
zkomolení pravdy. Nedošlo k tomu. Teprve u soudu se mi vše vysvětlilo. Dr. Hruschka mi napsal z vězení dopis a dával instrukce, jak mám
mluvit. Domníval se asi, že po tom jeho líbání a mém požehnání budu
ochoten vypovídat v mateřštině dle jeho přání a doznám, že jsem v
německém protokole mluvil nepravdy a polopravdy z neznalosti jazyka:
Jeho dopis jsem nikdy nedostal. Vězeňská censura jej zabavila a dopis
se stal při přelíčení jedním z hlavních svědků. Soud se zabýval tímto případem ve dnech 26. a 27. července. Veřejnost byla vyloučena.
Přelíčení bylo tajné. Když jsem vstoupil do soudního sálu, Hruschka
se na mne srdečně usmál, podával mi ruku a nabízel židli. Stále se
asi domníval, že budu vypovídat dle jeho směrnic.Jeho advokát žádal,
abych přísahal. Poprvé v životě jsem přísahal před slavným soudem.
Hned po několika svých větách jsem zpozoroval, jak Hruschka rudne,
stává se nervosním. Začal mi skákat do řeči, obviňovat z nepravdy...
Bylo po lítosti, po slzách, po prosbě. Ze sálu mne vyprovázely jen
hrozivé pohledy "zklamaného" Hruschky. Druhý den byl přiveden jako
svědek výtečník Borovička. Oba táhli za stejný provaz, jenže Borovička dostal tři a půl roku a dr. Hruschka jen 20 měsíců.
Tak se pro mne skončil jeden kus těžkého života, který
zrodil kus velké naděje v další Boží ochranu a který postrčil člověka o další krůček k Bohu blíž. Alespoň doufám!"
REDAKČNÍ; Další dopisy v příštím čísle. - Na přípravě tohoto čísla
se podílelo 8 spolubratři. Upřímný dík všem. Příští číslo vyjde začátkem července, uzávěrka 10. června.

