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Kniha. jako všechn3'publikace P. Jotrnsona, je psána svěŽím jazykem se
smyslem pro detail a hy í senzačními epizodami, jakož i duchaplnymi v roky
některJ'ch historick;,í'ch postav.'Dovolím si všák konstatovat, že zde žurnalista
zcela zyítězil nad historikem - kniha plisobí spíše jako kďeidoskop hist'orek.
Myslíni, že zde v negativním slova smyslu p ekonal slabiny kltby Intelektu '-
loaé. Domnivám se íšak také, Že nerispěch'knihy spočívá v metodickém zpra-
cování zmi .ovaném dr. Hánušem, kdy autor nepopisuje historie institucí, ďe
jakéhosi sjednoceného k esťanství, které ve skutečnosti neexistuje; st edem zá-
jmu autora se pak stávají zminěné epizodky, či historické figurky.

Teologické texty I/99
První'číslo letošního ročníku naší největší teologické revue je věnováno

otázce vztaLl'i mezi židovstvím a k esťanstvím. V editoriďu o. Mádr p ipomi
ná naší.vě ící ve ejnosti šanci vytvo it si autentick; postoj k židovství v duchu
nauky církve, kterou zprost edkovali .v tomto století Pius XI., Pius xII., II.
vatikánsk; konqil a kterou rozvíjejí reformy tohoto kqncilu. V první'části na-
z vané stud,ie, se věnují vrcho}. m bodrim Starého zákona auto i J. H ebík
a J. Brož z Teologické fakulty Kariovy univerzity v Praze a ze zahralilčních au-
torri J' Schréiner, G. Lohfink a E. Tov, 'kter si také všímá p ínosu kumránské
komunity.
. V oddflu článkri se věnujé české problematice stať doktora S. Sousedíka

o židovské fiIozofii v česk ch zemích. K pochopení problémri často napjat;Ích
vztahri p ispívá i čIánek M' Vogeia o antickém judaismu.

Jakoby tečkou k tomuto tématu je' čIánek kardinií.la J.M. Lustigera Židé
a k ešťané. Poté násiedují recelze a anotace' jak zahraniční, tak domácí ljte-
ratury. osobuostí, které této číslo věnuje pozornost, je sestra karmelitka bI.
Terezie Benedikta Edita Steinová'
K esťanská revue 1/99

Teologická revue orientovaná na českobratrskou cíikev evangelickou vydá-
vaná oikrrmené - Akademická Ymka, redigovaná Dr. Ladislavem Pokorn1Ím'
z' 'stává věrna své orientaci. Úvodní č]ánek doc. M. Prudkého je v; kladem.
textu Deuteronomia (Dt 6,4) ,,SIyš, Izraeli" p i irnatrikulaci nov1 ch studen-
tli FTF UK Praha. Devizou tohoto v1l'kladu, jak píše autor, není spor teismu
s ateismem, ani monoteismu s polyťeismem; základni otázka zní: Kdo je tvrij
Pán? Podle koho se rozhoduješ? Kdo určuje tvé kroky?

Religionistickému tématu se věnuje prof. J. Heller v pojednání Nelpění
a Tao, kter je rozvinutím článku z Teologické reflexe 2/96 od M. Balabána.
Tento text je současně věnován profesoru S. Da kovi. Téma Evropa se objevuje
v KomenŠkého perspektivě ve stati J.M.Lochr.ana, Eoropa, místo k esťanského
osuědčení- Slovensk autor K. Nandrázsk;Í rozebírá dílo básníka Milana Rrifusa
v č]'ánku V moci nebesk ch faktoroa. Literární hiídka pat í V. Tidlitátové, kde
si mližeme p ečíst 'ukázku z p ipravované knihy Čas snění.''

Recense zahrariičních publikací - Michael L. Lodahl: Šechina /Duch _ Boží
p ítomhost u židotském a k esťanském n boženstuí/, Paulist Press' N. York
92. Meeks D.: God' the EconornisÚ, Fortress Ptess, 1989. 

Dominik Duka oP

EditorÍaL

Važení čtenáii,
v druhém čísle, které leží p ed váai, se l'yprofrIovaLa tak ka ušechna
zák]adní témata ]etošního rbčníku sALvE. Pevně vě ím, že je co číst
a nad čím p em,š1et.

Rok 2000 \eží p ed mnoha kdmi jako rok magického zLomu, kterl
s sebou p inese p Írodní a technické pohrom.y a zkázu světa. V této sou-
vislosti se itdsky oďborník na sekty M. Introvigni iyslovuje k otazce
milenarismu. FilosoÍ Radim Pa]ouš se ve své p edaášce zaa š]Í nad po-
stavením hidsk ch práv ve spoLečnosti a stáiě. B h otec - to je téma
]etošního roku p ípraw na VeIké jubileum 2000. Pa ížsk arcibjskup
kardind Jeaa-Matie Lustiger ve svém článku ukazuje.právě na něko-
]ika konkrétních p íkladech z dějin, jak se ]idé sebevědomě stavě]i ia
mÍsto otce a jak tím byL Jeho obraz pok iven a znetvo en. Pokračujeme
i v cyHu P áteLství s Bohem. a na závěI nás recenze od P. Domiaika
Duky oP seznámí's aktaá]ními a zajÍmavymi novinkami.

Radim T. Černušák oP
šéÍredaktor
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Co je to milenaristrTus
Massimo Introvigne

Pojern rnilenarisrnus
TJŽ zbéŽn pohled do literatury o milenarismu ihned ukáže, že tento

termín se používá v někoiika rtLzn ch vyznamech. omezím se zde na dva
p íkiady; jeden už klasick , druh novější. V r. 1969 p ipravil Henri Des-
roche k vydání D'ictionna'ire des Messian'ismes et Mi,Ilénarisrnes de I'Ere
Chrétienne a jako rivod k němu napsal esej Di,eur d'hommes. V tomto
eseji mluví o rizkém spojení mezi milenarismem a mesianismem a mile-
narismus defi nuje jako,,spo1ečensko-nábož enské hnutí", jehož podstatou
je ,,náboženská víra v p íchod Vykupitele, ktery bude buď pro cei svět'
nebo pro určitou vymezenou skupinu znamenat konec současného stavu
věcí a jímž bude nastolen nov1i ád, ád spravedlnosti a štěstí". Desroche
si p irozeně uvědomuje' že existují i milenaristická hnutí bez mesiáše,

,,milenaristické kontexty, které zristávají mimo mesianismus", zároveít
však upozor uje na to, že 

',na 
druhé straně vystoupení nějaké osobnosti

mtiže touze po p íchodu tisíci]eté Íiše p ed,cházet" nebo ji i - rimyslně či
nerimyslně _ p ímo v_yvolat. Na závěr uvádí, Že ,,vztahy mezi osobností
a tisíciletou íší nejsou logicky p ímočaré: jsou to vztahy velmi složité,
proměnlivé a většinou i vztahy vzájemného ovliv ování".1 Na druhé stra-
ně Theodore olson ve svém díle z r. 1982 Mi,Ilenni,ali,sm, utop'ian'ism, and'

progress p edkládá proplacovanou definici milenarismu, která ustavuje
i i jeho charakteristické' rysy:

,'1. Vykládá dějiny z jednoho jediného zorného rihlu' soust edí se
na události jedněch určit ch dějin, které chápe jako v5íznamné pro celé
Iidstvo a všechny druhy dějin.

2. V dějinách rozlišuje rrizná období; v nichž probíhá v voj (nemusí
jít vždy o v1ivoj vzestupn ) od počátku až do závérečného, 'krizového
stavu. Dějiny chápe jako drama.

3. Toto drama pohání kup edu konflikt dialekticky protikladn ch sil.
Dějiny nemají povahu pTocesu' kter1f se vyvíjí stráJe k lepšímu. Konflikt
dosahuje maximální intenzity i rozsahu už v období zrodu. o konečném
q sledku však nemriže b t sporu, protože celé minulé dějiny - pojímané

rl'Attente, rivod HoNRI DBsRocnB, Dieux d"homrnes. Contribution une so ciologie
de k Dieux d'Iiomrnes. Dictionnaire des Messianisrnes et Millénarismes d'e I'Ere
Chréti,enne, Mouton, Paííž_ L'Aja 1969, s. 1-41 (s.7 a'19).

Trojice. Autor nezapomněl p ipomenout učiteisk ri ad církve s jeho nárokem
na pravdu. Kritika negativních jevri v rámci reďizace reformy mriŽe někdy vy-
volit určit pocit sklíčenosti' kter je dán tím, Že autor nevěnoval větší risek

samotnému ÍI. vatikánskému koncilu a málo si všímai někter] ch pozitivních
jevri, které vyplynuly z plocesu jeho realizace.

RauI Sďvucci: Zkušenosti exorcisty Karrnelzt 'nské naklad,atelsttlí, KosteLní
VEd í 1999

V p ekladu P. Jána Ihnáta SDB se mrižeme začíst do knihy s aktuálním
tématem, kter má adu aspektri: kult Satana, satanistické hnutí, komercia-
]izace hororového tématu a nakonec otázka postoje církve, tj. teologick;í pro-
blém posedlosti a exorcismu. V první části autor p ipomíná realitu existence
a prisobení ducha zla. Drile si všímá, jak;im zprisobem se satanské nep átelství
projevuje vriči čIověku a lidské spoiečnosti. Zdriraz uje. že ďábel není rovno-
cenn m protivníkěm Boha' protoŽe jeho moc je z1omena v 'kupnou obětí Ježíše
Krista. Poté si všímá někter ch konkrétních forem prisobení Satana v souvis-
losti s kouzelnictvím a magií. V p edposlední části stručně hovo í o dějinách
služby exorcisty a jejích formách. Závěrern' zdriraz uje pot ebu p iblížení se
k Bohu, neboť to je jediné v1ichodisko.

Této nav5ísost užitečné knize bych chtěI vytknout dvě věcí: Za prvé - ne-

roziišuje formy prisobení Satana: circumsessio, obsess,i'o, posessio. (Zde bych
čtená i doporučával driiežitou knihu o. Rodewicka, jež se touto problematikou
zabyváv kontextujistého p ípadu, kter]í se udá] v Bavorsku cca p ed 15 lety.)

Za áruhé v této knize chybí rozlišení posedlosti a pato1ogick ch psychick. ch

stavri (démonománie). V mnoha p ípadech, které kniha Iíčí, mám dojem, že

odborník by nep isuzovď tyto stavy posedlosti. Ve zmíněné knize Dr. Rodewic-
ka se dovídáme' že církev v době tridentské reformy nedovoiovala exorcismus
provádět jednotlivcri'm; rozhodnutí leželo v rukou biskupa po zkoumání od-
torné komise, která se skládďa - ečí dneška - z teologa, psychologa, Iéka e
(psychiatra), zkušeného experta a světecké postavy exorc'sty. V 

-tét9 
tradiční

meiodě bych viděl v] chodisko pro dnešní situaci, aby nedocházelo k exorcis-
mrim, ktéré.nejsou teologicky odrivodněné a vyvolávají v mnoha p ípadech
spíše lidská traumata než uzdravení.

Paul Johnson: Dějiny k esťauství CDK - Barrister ! Pri,ncipal, Brno 1999

U nás již zlám a oblíben]í autor ady publikací (Dějing ži,d,ouského n ,rq-

d'a, Dějiny 20. století' Intelektu .loué)' britsk historik a žurnalista, se pokusil
napsat-dějiny k esťanství, které se n'eváží na žádnou konkrétaí církev a jakoby

ekumenici< m prri' ezem popisují k esťanství v dějinách. P esně podle návodu'
kter uvádí ai. liri H"""í ve ivé metodologické monograÍi Pozváni ke stu-

diu církevních dějin. Autor sleduje dějiny církve v první fázi, kterou n'azyvá

Vznik a záchrani Ježíšovy sekty, dáIe věnuje pozornost piecho_du k esťanství
od církve pronásledované ke státní. Kriticky hodnotí podíl církevnich knižat
na světské moci v raném st edověku. období vrcholného st edověku považuje

za gheto, které je rozlomeno t etí silou - protestantskou reformou. Svou pozor-
nosi zamě il na období osvícenství' kritickému zkoumání vystavil i nacionáIní
tendence církví, aby uzav el svou knihu konstatováním pádu triumfďistického
k esťanství'
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Recenze
Erich Zenger: První zákon (židovská bible a k esťanství) Karrnel,i.t ,nské
naklad,atelstuí, K ost|,elní Vy d í 1 9 9 9.

Česk;i čtená dostává druhé vydáni zminěné studie v p ekladu J. Veselého.
Tato studie byIa zaŤazela do. ady českého katoiického biblického díla. Kato]ic-
k čtená po II. vatikán ském konci]u s radostí uvítá tuto iniciativu a bezesporu
bude potěšen, ja$ím zprisobem profesor Starého zákon'a z Miinsteru p ibližuje
tématiku vztahu židovství a k esťanství ve vztahu ké Starému zákonu sou-
časnému čtená i a odbourává adu antijudaistick; ch postojri, se kter1Ími 5g
mrižeme i v naší církvi setkat. Nejprve nám auior p ipomíná změnu vztahu
mezi k esťany aŽtdy, ke kterému:áošlo po arune wctoíe válce. Není určitě
náhodou, že německ1 autor je mnohem více traumatizován existencí antise-
mitismu v církvi. V někter; ch p ípadech'má sklon uvďit na církev kolektivní
vinu za ho]ocaust' P ipomněl bych rád čtená i Sďve recénsi knihy L. Pinchase
Rom und Jud,en, která p ipomněla iniciativu jak papežri, tak biskrrpri proti
antisemitismu. Jako biblista kritizuje pastorální liturgické tendence, kte;é ze
sta"rozákonních textri vypouštějí obtižná místa, nap . klatby obsaž erLé v ŽaI-
mech' S veškerou vehemencí p edstavuje velikost Starého zákon'a v jeďnečném
pojetí miiujícího Boha, kter je i Bohem Ježíšov1 m. V tomto rozoinéní zazni
v několika p ípadech podhodnocení Nového zákona. Bezespor,rr je nep ijatel-
né tvrzení o dvojí legitirnní interpretaci Starého zákona - jednou je Tďmud,
druhou Nov;' zákon. V této perspektivě je.snižována mesiánská. perspektiva
starozákonních proroctví a postava Krista jako jedinečn1 spásn1 rikon se ztrá-
cí pod literárním textem. Rovněž tak by nebyl projev ekumenismu, kdyby se
cirkev z těchto falešn ch ohiedri vzdala deuterokanonick ch.knih, Bezesporu
je nutn1f dialog mezi k esťany aŽidy, ale četba této knihy vyžaduju po"o.rrého
a problému zlaLého čtená e.

Ivan Pojávnik: Mysterium koncilu. Matice cyrilometod,ějsk ,, olomouc 1998.
V českém p ekladu nás sezna,muje s II. vatikánsk1 m koncilem slovinsk1

teolog, ktery ukončil svá studia na jezuitské unive zitě Gregorianum v fumě.
Na 400 stránkáčh nás autor seznamuje s'dějinami a prací II. vatikánského kon-
cilu. Je bezesporu zágluhou autora, že p ipomíná období pontifikát papežri
Pia XI., Pia XIi. a Jana XXIII., kte í svou činností a publikování* 

"o.yttitp ipravovali II: vatikánsk] koncil, reformu církve. Dilď II. vatikánského kon-
cilu nevidí autor v samotn5ich dokumentech, ale p edevším v tealtzaci tohoto
koacilu v období pontifikátu Pavla VI., Jana Pavla I. a Jana Pavla ÍI., pro-
tože samotnému koncilu je věnováno pouh; ch čty icet stran textu, v nichž se
autorovi poda ilo dob e vystihnout skutečnost á vyhnout se určit;Ím jedno-
strannym zkreslením tim, ž.e zdriraz uje jak pastoÍační, tak doktrináIr'í ráz II:
vatikánského konci]u. Kristocentrick1Í a mariánsk rys této reformy je. prav-
divou charakteristikou' stejně jako Í'itzení, že z el<Leziologie II. vatikánJkého
konci]u vyrristá nová evangelizace s p ipomínkou druhého adventu. Bez zají-
mavosti není'ani zdriraznění postavení člověka v této reformě, jeho práv a d'ri-
stojnosti. Církev sama se chápe v rrí,mci dějin spásy jako lid nové smlouvy, jako
Boží lid, jako mystické tělo Kristovo žLjicí ve společenství tajemství xe5sveie5si

MIlÉtvIut',t

zce]a lineámě - nám neomylně odhaiují vítěze, kter je zárove i autorem
celého dramatu, jeho vlastnosti a také to, jaké záméry s námi má-"2

V angličtině se později upiatnilo rozlišení na millenarism, rn'i,Ilen-

nialism a m'illenariantsm, to však k vyjasnění pojmli p íliš nep ispěIo,

protože v používání těchto termín nepanuje mezi badateii shoda. Rov-
něž je užitečné v souladu s postupy lingvistické am]íÍzy prozkoumat'
jaká hnutí označtjí za 

',milenaristická" 
ti badatelé v oboru církevních

dějin, kte í se defrnováním tohoto pojmu sami nezab vají. Někdy je slo-

vo 
''milenaIismus" 

používáno p ísně etymologicky, tedy vždy v p ímé
návaznosti na p edstavu o tisíciletém panování svat ch spolu S Kristem
po prvním zmrtvychvstání zmi ovaném v Apokaiypse 20,2_7. Jind51 se

tadateté zamě ují spíše na ,,sociologii očekávání", o níž mluví Desroche.
Ten považuje za milenaristy (nebo za ,'chiliasty" , což je ekvivalent tohoto
slova p evzat z ečtiny) všechny, kdo s rizkostí očekávají konec tohoto
světa a domnívají se' že nastane za'nedlouho. Právě proto - jak upozor-
nil Robin Bruce Barnes v drileŽité studii o vztazích' mezí milenarismem
a ranym protestantismem z r. 1988 _ byvá Luther někdy azen mezi mi_

lenaristy a jindy zas mezi antimilenaristy. Luther totiž káždou minutou
očekával ,,poslední soud", ale zárove ,,nečeka]; Že nastane ráj na zemi".3
Dva pojmy, které je p i všech rivahách o miienarismu t eba brát v ri.vahu,
jsou pojmy blízkost (imánence}a irnanence. oba se vztahují ke konci to
hoto světa a k novému Božímu kráiovství, které má byt oproti dnešnímu
stavu věcí lepší, má se od něj kvďitativně lišit. Kategorii'imanence lze
chápat dvěma rrizn mi zpiisoby: buď jako h'istorickou nutnost brzkého
p íchodu tohoto království, kteráje do (v vojově pojímaného) ádu věcí
už p ímo vepsána' nebo jako p íchod tohoto království na zerrli1 a to
v čase kvalitativně odlišném, ale nikoli mimo čas (ne pouze 7'nová ne-
besa", ďe i ,,nová země"). Dialektika iminence a imaíence v používání
termínu ,,milenarisrnus" b vá zmi ována asto, pozornosti však dosud
unikaia jiná dialektika: dialektika myšlení a vědění. Pro myšIení o 'i'rni,-

nenci, je typické ohlašování konce tohoto světa a p esvědčení, že k němu
dojde už zanedlouho, ale o p esn ch okolnostech této události ani o tom'
co po ní bude násiedovat? myšlení o iminenci buď nic neví, nebo nemá
zájámto nějak blíže specifikovat. Naproti tomu uědění o im,anenci smé-
šuje dějiny světské's posvátir1 mi a nezdráhá se popisovat (často až do

2TgpopoRp OlsoN, Milleni,alism, utopianisrn, and, progress, University of Toron-
to Press, Toronto - Buffalo - Londlin 1982, s. 15.

sRosrN BRucB BlRNes, Propltecy and' Gnosis. Apocalypticism in the Wake oJ
the Lutheran Refonng,tion, Sťanford University Press, Stanford (Kalifornie) 1988, s.

31.
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těch nejmenších podrobností), co všechno se odnynějška až do p ícho-
du Božího království stane (a v mnoha p ípadech _ ne však vždycky -
i kdy se to vše stane; tím se pak stává zárove i věděním o iminenci).
Tyto írvahy nám umož .ují popsat driiežit rozdil mezi apokalypt;i,cfuim
d,iskursem, v němž nacb.ázi své vyjád ení víra a naděje v blízkost Božího
kráJovství, ale kter1i žádn mi znalostmi o tom? kdy a (p edevším) jo& se
toto království uskuteční, nedisponuje' a _ na druhé straně _ m,ilenaris-
tickym uěděnírn, které uvádí p esná data a tvrdí, že ví o imanenci Božího
kráIovství a všech jeho detailech. V rizkém smyslu slova - a v1ihradně
s tímto smyslem zde chceme pracovat _Ize za milenaristická označit pou-
ze ta hnutí' pro něž je typick1i postoj popsan zde jako druh . Z širšího
pole apokalyptick ch diskursri lze ještě vydělit vědění o tom, jaká tisi-
citetá íše bude (s nímž se setkáváme častěji než s věděním o tom, frdy
k ní dojde), jako zvláštní kategorii;

V běr teimínri je vždy rizce spjat s otázkou volby vhodné metody.
Domnívám se nicméně, Že kategorie mi]enarismu nabude z eteln ch ob-
rysri, jež umožní popsat jednotlivé typy milenarismu a zab vat se jeho
dějinami, pouze tehdy' když bude pojem milenarismu tak či onak jas-
ně vymezen; v opačném p ípadě se totiž ,,milenarismus" stává pouh1 m
Synonymem pro 

''očekávání 
blízkého konce tohoto světa", což je postoj,

kter je _ ažna nepatrné v jimky - pro všechny náboženské tradice spo-
lečn . Pokud ,,milenarismus" vymezíme tak, jak jsem to právě navrhl,
plynou z toho. následující v znamné drisledky:

a) Rrizní badatelé, kte í se tímto tématem v poslední době zab vají,a
dospívají shodně k závěru, že milenarismus je fenomén vylučně židovsko-
k esťansky. Zrodil se z 

''normativní 
historie", pro Bibli tak typické: Brih

si volí svrij lid a svě uje mu v dějinách určité poslání. Mimo židovsko-
k esťanské prost edí (kde se zrodil) Ize mluvit o ,,mi1enarismu" jen analo_
gicky. Nejbližší analogii k milenarismu nacházíme v islámu, a to ortodox-
ním i heterodoxním (jde o hnutí, která očekávají či uznávají Mahdího).
Biblick}i základ je zde však natolik prrikazn , že se o islámském ,,mile-
natismu" mluví jako o ,,odděIené větvi židovsko-k esťanského mesianis-
mu"s. Da]ší analogii nacházíme v očekávání p íštího Buddhy Maitrey,
v tomto p ípadě však - aiespo co se t če.nejstarších tradic - chybí
onen v slovn1i nárok na uěd,ění, kter jsme označi]i za rys' pro milena-
rismus typick . K nov m v chodním nábožensk m hnutím, která si činí
nárok na milenaristické vědění, je t eba p istupovat obez ele: velice často
v nich totiž odhalíme témata a hiediska, která ve skutečnosti pocházeji

4Srov. T. Or,sox, op. cit., s. 16-17 (p ehled)
5H. DpsRocnE, op. cit.,.s. 13.
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Že každáje na svém místě' Že každá musí b3it, že lení možné ani jedinou
pohnout' nemá-li se z ídit celá v1 stavba víry. Hmatáme tak ka sv m ro-
zumem Spojitost všech pravd, jak jedna z druhé vypl vá, jejich nutnost
je však pro nás z ejmostí. Ze všeho se na nás usmívá Láska Boží a jeho
Absolutnost.

Protože vidíme moudrostí BoŽi, protože jsme jí tak ka proniknuti,
tušíme dosafiPísma svatého, chápeme v ,znam tradice ve svat ch otcích
a v církevní nauce.

Na]ézárrre Proz etelností Boží v klad' objasnění cel ch dějin nebes
i země i lidsiva. Vše se nám vysvětiuje. Nyní víme, proč to či ono na nás

Brih dopustil. Nevidíme ve světě slepou náhodu, osud, n brž moudrou
ruku, která vše ídí, aby vše p ivedla k sobě podle sv1ich odvěk ch piánri.
Tak chápeme pak i p ikázáníjako projevy velké lásky Boží, která nás chce
p ivést k sobě cestou bezpečnou, a proto dává p íkazy jak jít, abychom
šli jistě a vyvarovali se toho, co by nás vzdalovalo, odvádělo od Boha, co

by nás z rželo na této cestě.
Moudrost nás p iblížila k nejlepšímu chápání Boha, první p íčině,

svou láskou a dobrotou. Nyní vě íme, že Brih je otec aŽe je vždy nejlépe
tak, jak onto zaŤiďi. Proto se moudrostí ozá en čIověk oddává dokonale
Božímu vedení. Nechce nic než Boha a jeho vrili. Nechce ani mnoho ani
málo, ani utrpení ani radost, ani život ani smrt, jen Boha, jen Boha!

Duše spojená s Bohem totiž v nadp irozené lásce milostí posvěcující
je tak ka vpita do Boha, a tak jakousi vnit ní sympatií podobnosti a ílzké
blízkosti o všem soudí jako on (ST II-II, 45' 4).

Moudrost není jen darem pro poznání, nybrž i pro naši činnost, čili
jak praví sv. Tomáš, 

'má 
dát pat it na Boha a radit o něm" (ST II_II,

45, 3).
Moudost vše uspo ádá podle Boha, uspo ádá vše mimo nás i v nás,

co je jejím hlavním irkonem. Všude hledáme Boha, a proto jej všude /
vidíme. Tak nrás nemate ani bolest, ani neštěstí, ani smrt. Nech{ p ijde
cokoli, vše najde své místo u nás v plánu Božím, v lásce Boží. Proto daru
Moudrosti odpovídá blahoslavenství pokojn ch.

V Bohu ve všem a za všech okolností zakotveni' ztišíme se v jeho

náručí. Všemu rozumíme' vše objír_náme, ve všem jdeme k Bohu. Neboť
Moudrostí vše vidíme v ádu; ád pak viděny a cítěn11i dává ukli'dnění,
mír, pokoj. A v pokoji pak miuví Brih. Nyní mriže ztišená duše, pono ená
do Boha, vždy a všude poslouchat jeho hias.

Ano, mluv' Pane' protože tvrij služebník slyší!

Z reuue Na hlub'inu, 1928, red,akčně upraueno'
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blaženosti. Jak se mriže veselit,-kdo je vyhnancem, jak mrižeme zpivat.

,,zpívat písně v'cizí zemť"7'
Dovedeme, umíme vě it (kéž umíme!), umíme dát věcem jejich prav

vyznap'' A ještě to nestačí! Věci nemají vlastní v1 zna,m, vlastní hodno-
tu odmysině od svého zÍidira, od svého Pťrvodce- Áž v. Bohu má všechno

svrij smysl. Nám nestačí jen vědět, že věci nejsou Bohem a 4ašim cílem'
nestačí vědět, že BÉh je jím..Toužíme tohoto svého Boha' s nírnž nám
spojita láska, všude vidět, všude poznávpt: Umění nás zbavilo nebezpe-
čí, abychom se na této cestě p íliš zdrŽeli u květin vroubících pěšinku
k Bohu.

Nyní již jen Boha chceme vidět všude, víc a dokonaleji. Jsme tak spja-
ti s Bohem, Že,'nechceme ani na okamžik od něho b t odděleni, chceme
jej viděti v jeho stopách ve světě, v p írodě, v našem životě:
" " P ipjali jsme se't got'l', a tak ioužíme spustit se do jeho závratn cb'

hlubin, ih.e*" stále dychtivěji pít 7 jeho pravd, více a lépe jej stále
poznávat. 

'

Láska-chce vše poznat o svém miláčku, chce všemu rozumět. Naše
Iáska k Bohu chce vědět, jak se Brih všude jeví, jakje všude poznatelny.
Vše si chce sestav,i.t podle Božího plánu, ráda by jej znaLa podrobněji,
chtěla by'vědět, proč to & ono; jak je vše sestaveno v absolutni Boží
syntéze. Láska k Bohu, k Moudrosti samé, nutně se rozho í touhou po-
znat vše podle této Moudrosti' znát nejhlubší smysl všeho' najít poslední
vysvětlení celého vesmíru a všeho dění v něm pod zorn m rihlem Božim.'

Filozofie i teoiogie jsou částečnymi moudrostmi, neboť sestavují svět
do stupnic bytí dle nejvyšších p íčin, dávají poslední a konečné vysvětlení
jistého ádu' aie kam,nás.mohou p ivést Elozofie a nad ená teologie?

,,Jinou moudrost pot ebují ti, kte í nemají vlohy, čas, chuť Iidsky h]e-
dat' hádat se o slovíčka, jiíou rnoudrost poť ebují i ti' jejichž mysl je
plna teologick ch závěrri

Toužíme tak ka cítít, chutnat onu nejvyšší p íčinu, b1 t s ní v nejdri-
věrnějším styku, byt jí oživgni, jí tak ka žít, v ni vše vidět, neboť v ní
vše tušíme.--Ď 

';.i1 zmoc uje se i iéto touhy a zaplavuje lidskou mysl darem
ze všech pejvyšším, totiž darem Moudrosti; Pod dotekem tohoto'daru
se duše rozlévák novému velkolepému životu.-Moudrost vidí v Bohu
nejvyšší p íčinu, protože právě tím je: ,,Moudr musí vše- pozorovat podle
nejvyšší p íčiny, jíž v ostatních věcech usuzuje a podle níž vše musí b t
uspo ádáno" (ST II-[, 45,I)'

Moudrost dar'u Ducha sv. vede duši světlem této'první, naprosté p i
činy. V tomto světle vidíme vnit ní logiku všech pravd Božích.'Cítíme,

z milenarišmu židovsko-k esťanského privodu a bylá pouze p evedena do
oiientálního náboženského jazyka. V některych z těchto ,,mi1enarism ."

(naz vejme je tak), které jsou součástí novych náboženství V1 chodu, na-
jdeme jednoznačné stopy kontaktu s k esťanstvím; jiné z nich čerpají ze
západnifilozofie (nap . Aurobindo) či z oku]tismu (jím je ovlivněno něIio-

Iik nov chjaponsk1 ch nebuddhistick ch náboženství). Z těchto zdrojri se
' do n-ov ch v chodních náboženství dostávají téma a, v nichž jsou i p es

jejich pozměněnou podobu dosud jasně patrné jejich k esťanské ko eny.

Není p irozeně vyloučeno, že najdeme i takoq v razlé apokalyptick '

'.diskurs, kter s židovsko-k esťansk m plost edím qebude mít opravdu
vribec n'ic společného. Zde stačí p ipomenout naše rozlišení mezi apoka_

lyptick rí diskursem a milěnaristick m věděním.
. b) Milenarismus není totéž co mesianismus. St edem milenarismu je

p edmět jeho vědění; budoucí tisíciletá íše; st edem mesianismu je po-

stava ínesiáše. Milenarismus b1 vá spojěn spíše s p.rorokouánírn než s me-

sianismem. Podle roz]išení, s nímž' souhlasí pŤevážná většina badatel 
'

pouto' které spojuje proroka-s boŽstvem, jé pouto uyuolenost'i (Blih si ho

vybral, aby splnil určit irkol), zatímco mesiáš je s božstvem spojen pou-

tem p 'irozen 
^ 

(se tak či onak členem Boží ,,rodiny'": mriže b;it BoŽím
Synem, !'ov m vtělení- Boha, apatarem atd-).6 Ztohoto'rozlišenívypl -
vá,žejádrem prorockého poselství.je h]ásání (vztahující se k současnosti
nebo - častěji _ k budoucnosti: vztah k mi]enarismu je ve druhém zmí-
něném p ípadě z ejm ), zatímco jádrem mesiášského poselství je sama
osoba mesiáše: kdo chce dosáhnout spásy, musí ho'za mesiáše uznat a ja-
ko mesiáše p ijmout' To samoz ejmě neznamená, Že nemohou existovat
i rtnné formy mes'Í.ani,sti'ckého milenarismu, kde je vystoupení mesiá-
še chápáno jako ,,znamení čas " par excellence; potvrzující, že tisíciletá
íše je blízko, a kde se skrze vztah k mesiáši nab vá nezbytného a do-

statečného vědění o budoucím zlatém věku. Tyto typy mesianismu jsou

v.poslední době stále četnější, a to p edevším v rrizn ch mesianistick ch
ku]tech vznikajících ve t etím světě, nikterak to však neznamená, že by
vědění o tisícileté íši muselo bÝt nutně spiato s očekáváním mesiáše.

c) Milenarisrnus nemusí byt nutně gnosticky: toto up esnění je po-
t ebné p edevším proto, že.literatura. z poslední doby, zvláště anglická
a 4merická, často spojení těchto dvou fenoménri zdiiraz uje, Gnosticis.- '

mlrs ve v'Iastním sm1siu slova považuje náš svět, Svět, tak jak ho známe,
za špatn , za dílo jakéhosi demiurga, kter je buď zlovoln nebo neschop-

Mil,ÉNtuu

' 6Tyto pojmy rozvádím ve sq ch knihách:' I;e nuoae religioni, Sugar-Co, Milán
L989, s. L39_I44, a Le sette.cri,stiáne. Dai, Testimoni di' Geoua aI reuérend,o Moon,
Mondadori, Miián 1989,'s. 97-10]. a LL7-L?I.

5.44
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ny". Je pravda, že gnosticismus žije 
',v 

očekávání konce"7: tento ,,konec"
má však rozhodně v1 raznější metafyzické zakotvení než ,,konec" v po-
jetí ne tak v iučného milenarismu. Gnosticismus neočekává p etvo ení
či proměnu tohoto světa (ten je považován za. nenaplavitelně zkažen
a zavržen od samého počátku), ale zn'ičení světa, tak jak ho známe,
a jeho nahrazelí zcela jinou metafyzickou skutečností. Je ovšem p1avda,
Že v .,sociologii očekávání" obou těchto proudri najdeme mnohé styčné
body. Prav gnostick rn'ilenaris.mus se zrodil ze setkání milenaristickych
témat v pravém smyslu slova s gnosticismem p ítomnym v okultismu
a esoterismu několika posledních staletí. Je to jev jistě zajímav1 , ovšem
vriči hlavní linii milenarismu, již jsme popsali 'v1fše, poněkud okrajov;í.

d) Milenarismus se snadno dostává do konfliktu s katotickym p aYo:
věffm. Vědění o tom' co je pro osud člověka i lidstv_a zásadně drileži-'
té, které sv m stoupencrim siibuje, jim totiž zprost edkovává jinak, než
jak to děIá - už vžit!,m, ustálen;í'm zprisobem a po hierarchické linii -
katolická církev. V posledních letech se p edevším ve Francii lozplou_
dila živá polemika o ridajnéní ,,katolickém milenarismu", ktery se pr;i
od milenarismu vzniklého mimo církev ničím podstatn m neliší. Tvrdi]o
se, že je p ítomen v učení rrizn ch duchovních škol a ve spisech i těch
autorri a mystikri, které církev kanonizovďa' nap . v díle sv. Ludvíka
Marii z Montíortu8. I zde se jedná o problém p edevším terminologick .

PouŽíváJi se slova ,,milenarismus" ve vyznam'u tak širokém, že zahrne
všechny podoby apokalyptického diskursu o blížícím se konci tohoto svě-
ta (nebo o blízkosti nějaké veliké udáIosti, jakou mriže b t nap . konec
jedné epochy), snadno se dospěje k tomu, že se tohoto slova začne po-
užívat i v p ípadě témat a textri, které do katolického diskursu pat í

7Sron. ,GIovl,NNt Fti,oneuo, L'attesa d,ellit fine. Storia della gnosi, Laterza, Bafi
1983.

8Toto obvinění vribec není nové; bylo totiž vzneseno - a w5rvráceno - už p i kano-
nizačním procesu sv' Ludvíka Marii: srov. S. RttuLlv CoNcRoc'' Lucionen. Beatifi-
cationis et canon'izationis Ven. Serai Dei Ludouici Mari,ae Grignion de Montfort...
Posit'io super scriptis.11, Řím 1853, s. 4 a 16-17. Epigoni z ad současn1 ch katolíkr1;
jejichž teze jsou občas opravdu zaráŽe1íci, toto obvinění p ejÍmají p edevším z: Jnelt
SÉcuv, Millénarisme el ,.ord,res Ad,uentistes'': Grignion d,e Montfor't et'.Ies ,,aql tres
d,es Derniers Temps", in: Archiaes d,es Sciences sociales iles Religions, 53 (1982), s.
23-38. Na tento esej, kter1y' podie mého názoru'nepat í mezi díly tohoto francouzského
badatele zdáieka k těm nejzda ilejším - odpověděl René Laurentin, kter; p ítomnost
miienaristick ch prvkrl v díle sv. Ludvíka Marii rozhodně odmítá: ReuÉ LnunoNttw,
Dieu seul est rna tentlresse, o.E.I.L., Pďíž 1984. Zdá se mi, že Séguyho tezi až p íliš
podléhá i STEFANo DE FIoREs' Le Saint Esprit et Marie d'ans les d'ern'i,ers temps
selon Grignion d'e Montfort,'in':. Etud.es Mariales. Bulleti,n d,e Ia Société' Frangaise
d'Etudes Mario.Ies, 43 (1986), s. 131-171' Zde také najdeme nejobsrí.hiejší p ehled
celého tohoto problému'
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jak dovedou od něho odvádět i věci o sobě svaté, když je odetneme od
vnit ní spojitosti s Bohem. I horlivost ovšem čistě vnější, domu Božího
a blížních; 'm že nám dát zbloudit. A máJi víra p ivést k Bohu' jak
pot ebujeme kolikrát vědět, co je a co není pravdou Boží.

Je to umění dob e znát pravdy Boží, t eba umět žit. :uživat věcí, jít'
světem. Proto spěchá na pomoc Duch svat1i a vlévá do duše svrij vŽácn
dar Umění. Má jej kaŽdá duše ve Stavu posvěcující milosti, jak praví
v slovně sv' Tomáš (sT II_II' 9).

Dar Umění vlévá nové' silné světlo, j ež nám hned praví, jak brát určité
nauky. oátud ono rozlišováli, jež by se zdálo pouze ovocem zdravého
Smyslu prost ch babiček, jež ž1jí poctivě se sv m Bohem.

Umění vě it! 'Vě it jen to, co je nutno vě it, vě it pevně, Umění spo-
t, ,čívá v určité zručnosti, jistotě rikonu. Tak pot ebujeme vě it, abychom
nekolísďi, stále nehledďi, co vě it, a nemuselí si to stále zdrivod .ovat.
Nic tak nezdržuje duchovuí život jako víra tápavá. Dar moudrosti sděIí
člověku paprsek jistoty Božího vědění. Ten, kdo umí' co je dlužno vě it,
je op en o Boha a mriže se klidně do něj j1ž zadívat. Protože pohled do
Boha si vyžaduje k]idu. Dar umění nás uzprisobuje k umění vě it. Proto
nás musí ještě uschopnit, abychom uměli tuto-vítužit.

Proto je driležit m rikonem daru Umění pomoci nám správně oce o.
vat pomricky, prost edky, cíle našeho života.

P edevším nám dává základní jistotu víry, že Blih je posledním cíiem
všeho tvorstva (ST II-IT, 9, 2). IJmění nás učí dovést, umět dát vše na své
místo. Rozlišuje božské od lidského, cíl prav od zdánlivého, cíl po'slední
od cílri pod adn1 ch

Tak dovedeme' umíme uŽivat všech tvorri, víme, jak mají smysl.
,,Vlastním rikonem umění je správně soudit o tvorech" (ST II-II, 9, 3)'

Dar umění nás dovede k Bohu světem a stvo ením, abychom o ně
neldop tli, abychom v jejich houštinách nezbloudili. IJkazuje nám jejich
pravou tvá no_st věcí omezen1 ch' nedostačujících lidskému nitru. Umění
žít vírou je umění jít k B hu p es všechny p ekážky' je uměním 

''zachovat
se neposkvrněn m od tohoto Světa." Proto praví.sv. Tomáš (ST II-II, 9,
4), že daru Umění odpovídá blahoslavenství - blahoslavenství lkajících.

Ti, kte í umějí vě it a žít podle vÍry' jdou vétžné Životem. Jejich oči
jsou plny slz nad blouděním vlastním i bližních dďeko od Boha ve věcech
stvo enJich. \ědí, co vě í, umějí to ocenit' a proto je jejich srdce'těžké
bolestí nad omyly a vzdory. Protože vědi, že ve tvorech není pravého
štěstí, nev skají, nek epčí jako ti, kte í jako bv nevědělí, proč žijí, jak
vysok a vznešen mají rikol. Proto jdou vážné životem, neboť vědí, že
bojem je žívot člověka na zemi, že tu není ešení, že tu není absolutní
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Darenn.rozumu P ítel vyučujé, uskuteč uje ono nezasvěcenému záhalné
slovo zkušeného apoštola Pavla (2' Kor 3, 18): ,,Na odhďené tvá i náš
všech se zrcadlí slavná záŤ Páně, a tak jsme promě ování k jeho obra-
zu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně." ovšem aŽ do smrti
zristává všechno světlo jen světlem víry. Ale poklady a obsahy se stávají
skutečn1Ím majetkem duše; snad bychom mohli íci, že se stávají jakymsi
vědomím p ináležení k rodu Boha' Poněkud tak, jako se íká, že členo-
vé rodu o".jtep" chápou tradici svého rodu, nebo že členové ádu, jemuž
pat ii sv. Tomáš, nejspíše mohou proniknout do hiubin jeho nauky.

Víra zistává. Byť se dětské opakování a uč ovské hiedání proměnilo
v nazírárti, všechno se děje porrh m zesílen m světlem ví1y' Proto dar
rozumu má t ďí rikol * utvrdít, pevně zakotvit víru. opět píše sv. To'
máš Alivinsk '(ST II-II,7,2): ,,Daru rozumu náIeŽídát čIověku jasnost,
že žádná vnější zdánlívá obtíž jej nemtiže odvrátit od p esvědčení víry.l'
I nejpevněji vě ící čIověk má chvíle' kdy se rnu poněkud zatočí hlava nad
p'o|ásti tá.jri víry; nebo na první pohled strhující námitky a obtíže jej
p ivedou do vnit uích rozpakri. Tb P ítel otvírá jeho duši, aby nabyla
širšího rozhledu, aby byla zbavena nervozity' jež prisobí závtat, aby byl
čIověk s k]idem samoz ejmosti ochoten bez váhání položit i žiiot zakaž-
dou pravdu víry. P estává veškerá (i nevědomá) těkavost ducha, člověk
pevně stojí na zríkladech víry, na prahu domu školy P ítele, mriže jít
diile, ničím nerozptylován. t

Snadno se pak jde. Rozum takto upraven darem rozumu mriŽe snad-
no povědět srdci obdivuhodné věci, aby se rozeh ívaio žárem stáJe mo'
hutnějším. A P ítel mriže otvírat stále víc.

Také se proto musírne modlit ,,P ijd','Duchu svat ."

Umění a Ínoudrost p áte| Božích
Silvestr Braito OP

P áte]ství s Bohern XII.
Ži|á íra v nás roznítila palčivou,. neukojenou touhu vidět Boha, zíát

vše z něho. Když je člověk nerozlučně'spjat s Bohem, když do něho talt ka
vrostl, všude Boha vÍdí, všude k němu chce proni\noirt.

Duše hiedá Boha. Má k tomu své nitro, svrij život a cel svět. Tím
vším si má klestit cestu k Bohu. Má svou víru, která ji má ídit na
této cestě. Ale jak klamou věci pozemské, jak nrís odvádějí od Boha,

MtlÉNIu.t',t

bez jak chkoliv pochyb. v těchto textech se jedná nanejq.iš o ,,slaby
milenarismus", o ;,milenarismu" by se mělo v souvislosti s nimi m]u-

vit pouze analogicky, a i tak vzniká nejedná pochyba; zda by to bylo
namístě. ,,Apokalyptické"-očekávání je v dílech ar1torri, jako je sv' Lud-
vík Maria' ue"požt'yuy p ítomno' s nárokem na p esné' ucelené vědění

o budoucím království, kter je pro prav] milenarismus typick i se však

u nich nesetkáváme. Ze sociologického hlediska je pak patrn1y' vyrazn1'

iozdíl mezi. v sadním postavením charisinatického vědění (mimocírkev-

ního privodu) o tisícileté íši u milenaristy (má-li milenarista volit mezi

poslušností církevní autoritě a sv m ,,nov m věděním'", dá vždy p ed-

nost tomu druhému, byť by to měIo vést k jeho vyloučení z církve či
k rozkolu), a ,;poslušnoqtí víry", která'je vždy ochotna nechat charisma
prozkoumat církevní autoritou: to je postoj sv. Ludvíka Marii a mnoha
dalších katolick ch'světcri a mystikri' Na j-eště jiné rovině se pohybují
ti' kdo jalco k esťanství cizí odrnítají nejen milenarismus (tento kritick}'
postoj je typiclc pro určité froudy současného liberáIního protestan_

tismu v LISA, které takto reagují na.záplavu:milenaristickych'témat ve

fundanrentalismu), ale i;atr t<otiv apokalyptick diskurs, ba i každou te-

ologickou interpretaci dějin. S tím souvisí.i zdriraz ování rozdíIu mezi
profeti'ak rn a apokalypti,ck m dískursem: za vpravdě k esťansk se po-

važuje pouze dískurs profetick1 , zatimco diskurs apokďyptick je hod-

nocen v hradně záporně. At llž si o radikiíJním oddělování prof-etického

a apokalyptického jakožto p edmětu teologické polemiky myslíme coko_

Iiv; z historického hlediska bylo p esvědčivě dokázáno, že auto i Starého
zákona ani první k esťa,né žádné takovéto dělení neznali.g To, že pouka-

zovat na nebezpečí milenarismu vribec neznamená z íci se teologie dějin,
dokazuje p íklad sv. Augustina, autola, v němž současná milenaristická
literatura vidí zakladatete ,,amilenarismu" a jemuž mi]enaristé vytyka-
jí' že se snažil slova Danietra z Apokalypsy zneškodnit tím, že je vztáhne
k minulosti a současnosti, ale nikoliv k budoucnosti. My však považujeme

za uutné zd'tsaznit, že ani vědomí všech rizik a nebezpečí milenarismu
sv. Augustina od vypracování teologie dějin neodvrátilo...

e) Ačkoliv ubtcri r'eformace milenarismus nenajdeme, je p ítomen v ce'
lych {ějinách protestantismu. Milenaristé se často odvolávají na Luthera
a vidí v něm svého p edchridce.10 To je.však terminologick 'omyl obdob-

'9P 
"hjed.' 

bibtiografií srov.: R. B. 'BnRNBs, op. cit., s. 13=15. V našem století
se snažili postavit proti sobě profetické a apokalyptické p edevším někte í vykladači
Luthera počínaje Hansem Preussem.'' losrov] nap .seznam (pre)milenaristri uve ejněn] ín: Christian Workers Magazine,
XrV (prosinec 1913), s. 223-225. Totb číslo Chrzstion Workers Ma.gazine,'které't1ydď
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né povahy jako ten, o němž jsme právě mluviii v souvislosti s ,,katolick5ím
milenarismem" . Je. pravd a, že u Luthera najdeme v razn, apokalyptick
diskurs '(kter qlkladači dlouho p ehlíželi): německ reformátor se do-
mníval, že konec světaje blízko a že ho bude provázet celá ada apokalyp-
tic\ ch udáIostí. Historické bádání p ed nedávnem prokázďo, že v pro.
st edí; v němž se Luther pohyboval' se vyskytovaly nejrriznější prorocké
proudy hlásající často právě konec světa, které se inspirovďy astrologií
a eschatologick m diskursem tak radikálnim, že ho'lze bez většího vá-
hání označit za gnosticky.l1 Pesimistick Luther (a vedle něho i Kalvín
a Zw'ingli) však neočekávalžádnou tisíciletou íši ani blížící se zlat; věk,
a proto ho za ,,mi1enaristu" v rizkém smyslu slova považovat.nelze. Avšak
témě bezprost ední rozpad protestantského tábora do mnoha rrizn;fch
proudri (v rrizn ch oblastech) vystavil tzv. ,,radikální reformaci" (9, laké
autory a teology hlavního proudu reformace) neustálému pokušení mile-
narismu. Rovněž zásada svobodného zkoumání Písma vedla k tomu, že
jednotliví vyJ<ladači dospívaii prost ednictvím rrizn ch numerologick;Ích
či alegorick ch spekulací k vědění o budoucím Božím'království, (kte-
ré považovali za naprosto jisté - tudíž milenarištické) a nez ídka také
stanovovali p esné datum jeho p íchodu.

V'e' velkolepém p ehledu mi]enaristického myšlení'od adveítistického
historika Le Roye Edwina FYooma čtená e zaujme nejen velká rozmani-
tost historíck;ich forem, jichž - na zák]adě stáIe t chž biblick ch textri
- toto vědění nab}hialo, ďe snad ještě více skutečnost,'že milenarismus
zasahuje všechny hlavní protestantské denominace (zatímco do katolické
církve proniká jen v-elmi z ídka, a i v těchto p ípadech ihned naráží na
odpor církevní autority). Spojovat mile4arismus s ,,fenoménem sekt" by
byl v minulém i v našem stoietí vážn omyl. Je pravda, že mnohé 

'sekty((ale určitě ne všechny), od svědkri Jehovoqich až po církev sjednocení
reverenda Moona, lze označit za milenaristické. Milenarismus - hlavně
ve Spojen ch státech - je'však žiq p edevším uvnit tradičních protes-
iantskych deuominací a silně je zastoupen i ve značně rozší eném evan-
gelikálním a ietničním protestantismu. Podle sociologick ch v zkumri je
každ"í' pát Američan stoupencem některého z milenaristick ch srněrri,l2
tvrdit' žekaždy pát Američan je čienern nějaké ,,Sekty", by však bylo

Moodyho biblick institut v Chicagu, hráIo v polemice o premilenarismu, která prob!
hala v americk1 ch'protestantsk1'ch kruzích a k níž se ještě vrátíme, nezanedbatelnou
rilohu.

11S'o'. opět R' B. BlRNps, op. cit., passd,m.
12Srov. TÍuotrrv P. 'W'BsBn, Liažng in the Shad,ow oJ the Secoid Coming. Ameri-

can Premillennio,Iism, 1875_1982, 2. rozší ené wyd., The University bf Cbicágo Press,
Chicago - Londlin 1987.

DucnovxÍ Žwor 4t

'né rozvinutí dar svátosti bi mování, tj. svátosti upevnění? T i smutné
otázky, protože mají smutné odpovědi.

Nebudou tak'smutné, až budeme rozumět pojmu duchovní dospělost.
Nelze nyní rozebírat tento pojem, ostatně ne p íliš těžk pro člověka po-
zorujícího rozdíl dětství a dospělosti života p irozeného. Musíme p ed-
pokládat vědomí 'tohoto rozdílu, protože chceme viděi, jak P ítel otvírá
skrze Ducha svatého darem rozumu.

Ve svém k esťanském dětství se duše naplní risečn1 mi větami BoŽích
pravd, jež jso1 tím hlubší, čím jsou stručnější. Dětsk1i věk si prostě tyto
pravdy opakuje, aie dospěiosi neumí opakovat' dospělost chce a musí
zpracovávat. Hodí se sem kousek hudebního názvosloví. Dítě v hudbě
hraje věty hlubokého obsahu' ďe jsou to věty pro ně dětsky upravené.
Dospěl v hudbě musí transponovat, preÉbdat do stupnic složit ch, ob-
sahujících složité stavy a,nálady života. Tak musí dospěl transponovat
pravdy víry, aby slyšel harmonii víry a života, Boha a člověka. Sna.dno
a velmi často se tato velebná harmonie chybn; m transponováním p emě-
ní v tr1 znivé disharmonie, v kočičinu nebo foxtrot! Protože rozum sám
na tu práci nestačí.

Prvním íikolem daru rozumu je chránit duši p ed omyly a bludy
v záležitostech náboženského poznání. A b}'t duši pomocí k pronikání
do hloubky, aby poznávďa dosah Božích pravd vždy více. Sv' Tomáš
Akvinsk (ST I1-II, 7, 1) to prg,ví; 'P irozené světlo našeho rozumu
má omezenou sílu' proto mriže dosáhnout jen určit ch mezí. Aby člověk
prolikl k poznání pravd, na něž p irozené světio nestačí, pot ebuje nad-
p irozeného světla." otvírá P íteI duši dosud vzdaJelé,'záŤe světla jeho
bytosti, byť jen vzdáleností tlumená, se stává ochranou a posilbu rozumu
člověka, jenž usiluje o jasnost a soulad, jenž se opravdu snaži zptacová-
vat Boží pravdy a zrnko Boží do duše vložené p ivést do iodyhy, květu
a plodu.

Dar rozumu je z drikazri pravdy, že Brih nezná zastavení. na cestě'
že každému pohybu poskytuje možnost dojít až na kondc k cíli. Začátek
pohybu daného darem rozumu je naznačen jako první ťrkol. Není pak jíž
mezeTy až k onomu vrcholu, jemuž je dáno jméno mystického poznává-
ní Boha' kdy rozum člověka pouze vnímá záp7avujasn'osti Boží pravdy.
Láskažádátím větší drivěrnost v poznávání, čím více roste. Duše se dovo-
lává takové pronikavosti pozlání sv mi stavy 

''ve 
vzpomínkách". P ítei

ji vychází'vst íc a otvírá dosud zahďen -smysl víry. MyšIení pŤechází
v bystré pronikání. Tajemné světlo plní duši a nejednou, hlavně v začát-
cích, mívá duše dojem velmi podobn rozdílu mezi popisem a obrázky
na zav en ch dve ích skvělé zahrady a pohledem do otev en1 ch dve í.



Dar rozumu
Erni]ián Soukup OP

P áteLství s Bohem XI.
Umírající Lacoirdaire mocně vyk ikl sve poslední slovo: ,,otev i, Pane

_ otev i!,, To byla stálá touha i stálá zkušénost jeho svatého života,
v posledním okamžiku vyvrcholená v jedín zájem p ed tvá í věčnosti.

Káo pochopii ono slovo o "strašné 
zvědavosti lásky" ' vycítí tajemství

toho v1 k iku i srnysl věty o otvírajícím P íteli.
Lukášovo evangelium (11, 5) zjišťuje skutečnost otvírání P ítelem,

zd raz ujíc Boží ochotu o tolik- větší, o kolik je Brih větší než člověk.
Je ovšem dosti daleko do otev ení' je t eba cesty nocí a dlouhého vo-

lání a tlučení na P ítelriv drim. Sledovali jsme toto ťrsilí duše a nyní se
zatajen m dechem slyšíme: P íteI otvírá.

Kdo otvíIá? Brih trojjedin] je cílem lidského ťrsilí o p átelství s Bo-
hem. Kdysi jsme měli sestaven vzorec: otec (P íčina, Moc' Divotvrirče)

- čiověk (padl rozurn, siabost, víra); Syu (obraz, Moudrost, P/n církve)

- člověk (padlá paměť, nevědomost, naděje); Duch svat (Dar, Láska, Po-
světitel) - člověk (padlá vrile, žádostivost,_láska). Měiy b t naznačeny

Boží léky na rány lidské duše, je zárove dána odpověď, kdo otvírá, když
má'duše vstoupit do p edsíní domu P ítelova. otec a Syn pošlou Ducha
svatého, aby otev el a uvedl p íchozího, nebot slab lidsky lozum usiiuje
o štěstí v Moudrosti, aby duše v p átelské lásce nďezla svatost a štěs-

tí z dar p átelství. Posvětite]i náIeží sv1imi dary poskytnout slabému
čIověku síly na život v drivěrnostisvaté lrásky p átelství.s Bohem.

Dary Ducha svatého otvírají duši cestu dráJe, když síla Boží milosti
p ivedia její risilí až na konec prriměrnébo sblížení s Bohem a učinila ji
schopnou volati: otev i, Páne, dychtím po více!

Účení církve vypočítává dary Ducha svatého: moudrost, rozum, umě-

ní, rada, síIa, zbožnost,bárzeí Boží. Mlad k esťán p ed svátostí bi mo-
- 

vání je poučován, že 'svátostí k esťanské dospělosti se mu dostává bla_

hoslaveného sedmera. Kdo je si vědom, že touto_ svátostí je zakončeno
duchovní dětství, že dary' Ducha svatého jsou duši dány jako podstatná
složka duchovní dospělosti? Kdo cítí povolání skrze tyto dary vystupovat
stáIe v še k chápání Boha a ke svat1fm bojrim za Boha v obraně i ťrtoku?

Kdo ví, že v darech Ducha svatého je dána duši základnak vystoupení
až na vrchol spojení s Boherir, jaké je jen možné ná zemi _ základna,
k níž u těch, kdo tam skutečně dostoupili, nap ibyio více nic, než Írpl-

Mtt ÉNtuti,l

bezpochyby p emrštěné. V souvis]osti s milenarismem je také t eba zmí-
nit se o ,'neekumenickém protestantismu" zahrnujícím ty denominace,
které z rrizn ch drivodri nejsou členy Světové (či Ekumenické - dáme_

li p ednost francouzskému názvu této organizace) rady církví se sídlem

v Ženevě, ale které z hiediska teologického i histolického do protestantis-
mu bezpochyby pat í. Podle dvou rrizn ch studií z r. 1990 tyto denomi-
nace už p ekročily magickou 

',padesátiprocentní 
hranici" 

' 
a tedy dnes už

p edstavují víc,e než padesát procent světového protestantismu (vděčí za
lo p edevším Latinské Americe a Spojen rm státťrm, zatímco'v evropském
p'ot"'t"oti'mu stále p evažují,,ekumenické" denominace)-13 Je pravda'
že s milenaristick1imi tématy p išli nejprve lidoví teoIogové anglosaského

,,ekumenického" protestantismu (nap . presbyteriánského či metodistic-
kého), nejvíce se však milenarismus rozší il právě v ,,neekumenickych"
denominacích fide o ustálen termín; některé z těchto denominací se.

dialogu s jin mi církvemi vlibec nevyh bají) a u evangelikáIních a let-
ničních skupin má v sadní'postavení i na jejich univerzitách i v jejich
teologickych učebnicích (tyto skupiny nejsou nijak malé, nap . k letniční
denominaci Boží shromáždění se po celém světě hlásí sedmnáct mi]ionri
vě ících, z toho sto tisíc v ltáiii). V Latinské Americe se pro všechny pro-
testantské skupiny, které získávají vě ící mezi katoiíky (jsou mezi nimi
i takové, které byly p ijaty do S.větové rady církví, nap . ,,Brazílie pro
Krista"), často používáv raz,,evangelikální sekty". Sp'ecialisté se shodu-
jí na tom, že podle historick ch i doktrináIních kritérií by se mělo mluvit
spíše o,,neoproteŠtantismu" (nebo o,,neekumenickém protestantismu" ),
v raz ,,sekty" jim p ipadá neoprávněn . Docíiit toho,, aby se tohoto ter-
mínu, široce rozší eného v tisku i v mnoha katoiick ch kruzích, p estalo
používat, však není v Latinské Americe snadné.

Něco podobného platí :i o takzvan ch ,,paracírkvích" ' Tyto struk-
tury, které začaly vznikat na počátku našeho sto]etí a které v dnešní
spo1ečnosti hrají driležitou írlohu, začďi odborníci zkoumat teprve p ed
nedávnem. ,,Paracírkve" nejsou ani nové protestantské den minace ani
nové ,,sekty" (i když často byvají za jedny či druhé zamě ovány), aie
specializované ,,sir.lžby", u jejichž zrodu stál nějak kazatel, nějaká idea
či nějaká pot eba a které jsou nabízeny celému ,,evangeiickému" světu.

,,Paracírkve" organizují r zné, často i velkolepé akce (televizní kázání,
mašová shromáŽdění, vydávání literatury v ohromn ch nákladech), po

13Srov. D.lvro MenrrN, Tongues of Fire. The Explosion oJ Protestantism in Latin
Arneri,ca,.Basil Biackwell, Oxford 1990; D.lvto Stolr-, .Is Latin America Turning
PT otestant?. Th,e Politics of Euangelical Growth. University of California Press, Ber-
keley - Los Angeles - Oxford 1990.
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nichž nikdo nikoho nevybízí ke vstupu do té či oné denominace, ale pou-
ze k p ipojení se k nějaké církvi' ,,kde se vyučuje Bible", kterou má
čIověk blízko od domova a jejímž past em je někdo drivěryhodn . Proto
většina takzvan1ích 

''elektronickych 
církví" nejsou ,,církve" ve vlastním

sm.u_slu slova. ale spíše typícké ,,paracírkve": televizní kazatel mriže di-
vák;'požádat o podporu svého dí]a, ale o to, aby shromáždil své věrné
v nějaké ,,cíIkvi" ' 

usilovat nebude, pouze jim poradí, aby se ,'stali lepšími
k esťan;*" a našli si ve svém okolí církev, která se jim bude tíbit. Totéž
platí o nadnárodních společnostech vydávajících evangelízačni obrázko-
vé seriály, jako je nap . Chick Publications (známá sv m antikatolick m
zamě ením), a pro organizace, které vydávají test'imonials slavn ch at-
letri nebo v mezinárodním mě ítku propagují a ve velk1 ch nákladech ší í
spis;l jako Power for Li,ui,ng od Jamie Buckinghama: ve všech těchto p í
padech se jedná o ,,paracírkve"' které nechtějí získat vě ící pro urč'itou
denominaci, ale pro evangelní ideál v širším smyslu slova. ,,Paracírkve"
pat í do naších rivah pln m právem, protože milenaristická témata ší í
neustá]e. a to už od počátku století; ani v jejich p ípadě, jak jsme již
poznamenali, by' se však neměIo miuvit o ,,Sektách".

P ík]ad: klasick ' premilenarisrrus
Badatelé zab1 vající se typologií milenarismu gbvykle dospívají k roz-

Iišeni p o stmilen arismu a prernil enarismu. Premiienarismus očekává, že
Kristus p ijde už p ed tisíciletou íší, že tato íše vznikne teprve Pánovym
zásahem. oproti tomu postmilenarismus se domnívá, že Kristus p ijde
teprve poté' co církev sv1 m kázáním lidi obrátí a p ivede je - s Boží
pomocí _ až k tisícileté íši. Toto rozlišení je v americkém protestantis-
mu dob e známé, mezi oběma modely jsou nicméně značné rozdíly. Pre-
milenaristick model p edpokládá dějinn zvrat (Brih zasáhne do dějin
nečekaně, mimo p irozen sled historickych udáJostí), zatímco postmi-
lenaristic\' model je založen na drivě e v lineární v voj dějin směrem
k tisícíleté íši. Postmiienaristická mentďita drivě uje v člověka, domnívá
se, že lidské risilí samovolně smě uje k nastolení Božího království:'Boží
zásah je samoz ejmě nutn1 ,-ďe nastane až poté. oproti tomu z pohledu
premilenaristické mentalit.v člověk dokáže p ivodit pouze apokalyptic-
ké katastrofy; k tomu. aby dějiny nabraly správn směr, je mimo ádn
zásah z nebes zcela nezbytn; .

Toto děIení však rozhodně není dostačující. Zevrubná typologie by
měla zvlášť odiišit miIebarismus mesian'ist'ic& a milenarismus gnostick
(o němž jsme se již zmínili), milenarismus ad,tlentisti,ck (vartanta pťemi-
lenarismu typického pro některé .'Sekty") a konečně postmilenarismus.
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Pánem a dává život' se mohou osvobodit od Moiocha, kter polyká jejich

bratry,
Krize evropského svědomí a jejich'tragické následky se dotkly jád-

ra naší drivěrnosti s tajemstvím Boha a spasení. Evropsk odvážn čirt
a jeho globalizace jsou drikazem rčení: 

',corruptio 
optimi pessima", které

bych chtět obrálit v ,,sanatio pessimi optima".
Kde panoval s p evahou h ích, ať je nyní p ekypující milost-
To je posiání Evropy, která má mít snahu, aby byla znova evangelizo-

vána. Toto poslání by nechtěIo znamenat nic jiného, než vymyslet nové

umění žít v této ,,nové epoše lidstva" (srov. Gaudium et spes, 54).

KéŽby se Evropanlim poda ilo svou svobodou, Iidskostí a bratrstvím
zamítnout Nietzscheho v1 směch! Bude-li její vina v ostatní části světa
zahlazena, nalezne Evropa opět své oprávnění k existenci. A neodpovídá
to snad tomu, co nám navrhuje papež vzhledem k nadcházející evropské
synodě?

Z osseruatore Romano. 2./*'1999,č.u/15, p eloži,Ia z němč'iny Sr. Nor-
berta Koulou , OP.

PoZNÁMKY:
lI/ veLky Pán je mrtev: Podle Plutarcha (a6-12o) pr slyšel jeden námo níi< tato

slova jedné noci - několik let po nástupu k esťanství - na mo i. oznamovala pr1y'

konec antického světa.

l2l Juiián Apostata (332 - 363) ekl pfu p i své smrti v r. 363. Srov. Theodoret
1ron Óyros, Kirchengeschichte III, 25, v Bibliotek der Kirchenváter, Kempten/Miinchen
1926, s. 139.

/3l Tak definoval papež Pius II. tento obchod s lidmi 1462 ve svém dopise bis-
kupovi, kter1 se právě vypravil do Guineie.

/4/ Srov. EIie Wiesel, Die Nacht, Mi.inchen 1962-Originai: La Nuit, Paris 1958.
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Když jsme mluviii o obchodu s černochy' viděIi jsme, jak se Evropan

posadii ná místo Boha otce. P ivlastnil si nově obj9vené gb.lasti, jako by

iyl pánem vesmíru. Zmocnil se'sv; ch brat í a udělal jé objekty, otrolry,

jako by byl iejich tvrircem.
od. první světové.váIky byi všechen technick a vědeck pokrok, je-

hož bylá v prriběhu staletí v Evrop_ě dosaženo, postaven do služby zniče-

ni brátri. Z této skutečnosti vyplynulo sebezničení a sebezahubení dětí

a zárove největší ritok člověka proti zemi. Po odmítnutí Boha pracoval

evropsk1 čIověk touto sebevraždou na zničení svych dětí'
Ňa konci první světové valky ukázďy ideologie svou moc' oba p ly

totality - komunismus a potom nacismus - postupují dnes'místo jin1im

pozvoln]fm formám nespraved]nosti. osobují si právo utvrzovat se dary

áucha svobody. Evropan by se chtěl stát pánem a inistrem-dějin. Zatím-

io Boží Duch, kter'ile daior'a'' hdské svobodě, iidi z otroctví osvobo-

zuje, mění ducha rÍouct a, kter chce b t duchem světa, jeho ctižádost

v modloslužebné vtastnictví. Vítězství zlatého'telete by bylo největším

vítězstvím ateismu odpadl ch k esťanri: ,,Kdo chce zachránit svrij život,

ztratí jej" (Mt 16, 25).
zailetí ducha je posledním násiedkem zap ení otce a usmrcení dětí.

Dary Ducha jsou ohroženy bohatstvím'této země. Ačkoli evropské náro-

dy jsou blízko Kristu' Bohu _ Mesiáši, kter ' k nim p išel milostí k tu,

a-jsou skoro až p íIiš blízko, rebelovali proti němu a po hlavě se z ítiiy
do otroctví a vraŽd, které doprovazejíídeály mamonu'

Evropá by si měla vzpomenout na svrij k est, neměla by zristat bez

naděje. Zkroušené srdce nacháaí iestu jednoduše: prosí za pokání a od-

puštění a projevuje je.

Mnohokrát zap ísahď Jan Pavel II. a Svat stolec státy, aby usku-

tečnily čin' o kteiém uvažují. Tento čin by napravil h ícby lichvá ství,

byl by znamením bratrství a spravedlnosti vriči národrim Afriky a celého

,"et", které kdysi trpěIy obchodem s lidmi a otroctvím' (srov. Ecclesia

in Africa, 120).

Státy by měIy o trgp p ernyšlet: všechna mezinárodní společenství žá-

aaji a r,vzaaují prominuií dtuhri méně vyvinut ch zemí. Napravení spá-

chan ch zločinťr je povinnost. Aby nepropadly h íchu lichváství, mají

bohaté zené - jako nap . evropské - jasn závazek, aby nehráJy rilo-

hu:bezohledného vě itele. P ezkoumání, když ne docela riplné prominutí

mezinárodních dluhii, které zatěžují osud mnoh ch národri (srov. Tertio

millennio adveniente, 51), mriže b t jednou z milostí jubilejního roku,

miiostí odpouštění a míru pro bohaté země. Skrze víru v toho' kter je

Jelikož rrizn mi formami milenarismu se zab vají dďší p íspěvky v tomto

čísle naší revue' považujeme za vho_dné uvést zde jen jeden jedin p í_

klad. Podrobněji se budeme zab vat klasi,ck m premilenari,smern, ktery

má v anglosaském světě ze všech torem milenarismu nejvíce stoupencri.

Clarke Garrett proká,zď, že zrod klasického premilenarismu v anglic-

kém (a pak i americkém) protestantismu souvisel s vlnou pesimismu.

která' byia dris]edkem obav- vyvolan1 ch FYancouzskou revolucí. 1a Velké

postavy amerického protestantismu, jako nap . Jonathan Edwards r'e

sv cb Ději,n 'ch d,íIa uyk.oupení (1739), se k milenarismu hlásily už p ed-

tím, slo ,rsut o určitou formu optimistického postmilenarism9._ U zrodu

moáerního premiienarismu stá]i John Nelsou Darby (1800 - 1882), jehož

kázáni položi]o zák|ady fundamehtaiistického proudu' a Edward Irving

Grgz _ 1834), skotsk: presbyteriánsk pastor, kter] charismatiČké je-

,ry a prorokování prosazova] tak siině, že za tb byl málem 1'yloučen ze

,t ot't o církve. Irving stáI (spoiu s dalšími; proto by nebylo na místě

mluvit o něm jako o ,,zakladate1i" ) u zrodu nového náboženského hnutí,

katolické apoštolské ií'k*", která existuje (jako poměrně malá a neprí
Iiš driležitďskupina) aŽ dosud. Větší ťrspěch měIa církev, která se od ní

odtrhla: v Němécku vzniklá novoapoštoiská církev', k níž se dodnes hlá-

sí někoiik milionri osob. Tato církev se domnívá, že Krist v p íchod je

blízko, avšak že Kristus ,'Se nezjeví komukoliv,.ale pouze sv 'm věrn m",

kte í budou v jediném okamžiku ,,uchváceni do nebe" (devát 
',článek

víry,, novoapoštolské církve). Názory na to, jak k tomuto ,,uchvácení do

nebe,, (rapture) dojde, se Iiší, a právě na zák]adě těchto odlišností b vá

anglosasky premilenarismus čIeněn do t í proudri:
. " 

a) preíríuulacioni,stick3i proud se domnívá, že církev bude uchvácena

do nebe ještě p ed 
'velk;Ím 

soužením" a vládou Antikrista;
b) intertri,bulaci,onistick (midtribulationist) proud má za to, Že sva-

tí budou uchváceni ze země, aby se v oblacích setkďi s Kristem, teprve
poté, co se vlády zmoclí Antikrist, ale zárove p edtím, než nastanou

apokalyptické události, které budou p edcházet Kristovu návratu na ze-

mi;
c) a konečně posttri,bulacionisti'ck proud soudí, že církev zristane na

zemi po celou dobu ,,velkého soužení" a do nebe bude uchvácena teprve

po Pánově druhém p íchodu.
Je t eba upozornit na to, že v posloupnosti budoucích událostí se

všechny t i proudy shodují; v blíže neup esněné, ďe rozhodně ne p íIiš

MtlÉNIuIia 11
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- vzdiálené době postihnou svět velké katastrofy, po nichž 'bude ni{sledovat
viáda Antikrista a doba hrrizy (,;vel'ké soužení" ). Na konci tohoto soužení
se odehraje armageddonská bitva (tento,motiv nenajdeme pouze 'u svěd_
kri Jehovo1 ch, ale i v mnoha protestantsk; ch denominacích) a po ní se
na zemi triumfálně vrátí Kristuš a nastane tisíciletá íše. Ta bude trvat
p esně tisíc let, p ičemž po celou tuto dobu bude satan ,,spoután"; po je-
jím uplynutí bude satan nakrátko pout zbaven' vzbou í se a část lidstva
strhne s sebou. Nakonec vstanou mrtví a dojde k poslednímu soudu.
, Většina americk ch evaígelikiílri a letničních se hlásí k pretribulacio-

nismu: už několikrát bylo prokazáno,Že pojmy ,,milenarismus" a ,,pret-
ribulacionistick prerailenarismus" jsou v americkém protestantismu po-
užívány jako synonyma.

Až do 30. let 19. století byl ší ící se premilenarismus totožn S post_
tribulacionismem: z doslovného v |ladu 1 Te, 4, 16-17 se vyvozovďa
p ímá návaznost mézi druh m ! íchodem Páně, ,,uchvácením!' církve do
obiak a koncem soužení. Sv m tvrzenim, že Pán pro své svaté (aby je
,,uchvátil" do oblak) p ijde už 'p ed soužením,]zatímco p i svém dru-
hém p íchodu p ijde (vrátí.se) se svymi svat mi soudit svět, Darby tuto
návaznost porušil. Podle jeho názoru bude ,,velkého soužení" a vlády An-
tikrista'mezi oběma p íchody pravá'církev ušet ena. Pozadí tohoto scé-
ná e (u Darbyho a u četn; ch dalších autor , které Darby ovlivniI) tvo í
dispensacionďištická teorie dějin, podle níž je Božím lidem jak lzraeI,
tak i církev,' ale zárove je mezi nimi zásadní rozdíl,. Brih má s lidstvem
dva odlišné plány, takže sq jeho dějiny odehrávají na dvou od-lišn ch
rovinách. ,,Velk1 m soužením" má projít pouze lzrael' k esťanská církev
nikoliv. D íve než dojde k velkému soužení, má b. t církev ,,uchvácena",
pozvednuta ze země, vyproštěna z času, kter lpro ni p estane platit, ale'
bude to opět čas lidu lzraele. Dispensacionalismus'se opírá o 7'-9- kapi-
tolu Knihy Daniel a sedmdesát t dnri, o nichž Daníel mluví (9, 24_27), je
vykládáno_' jako ,,t;id!y iet": jako 490 tet od Artaxerxova dekretu, kter1
dovolil Hebrejcr m znovu zbudovat zdt Jetuzaférna, až po Pánriv návrat
'a nastolení jeho knílovství. Na konci šedesátébo devátého''t dne let't
(483'let po vydání Artaxerxova dekretu podle propočtri Darbyho a jeho
okruhu) byl Ježíš'uk ižován. Sedm let nato, tedy na konci posledního
ze sedmdesáti ,,t1 dnri", měl Ježíš p ijít znova a nastoht tisíciletou íši.
K tomu však nedošlo, a Darby a další zastánci dispensacionďismu se
domnívají, že Brih pro izraelslcy národ, kter; na konii šedesátého devá-
tého t dne Mesiiáše odmítl, další udrilosti' ,,odlpžil" a začď se' věnovat
pohanrim; z lichž si vyvolil svrij nov lid, církev. Církev. tedy vlastně
žije v jakési ,,velké závotceÍ ,jakoby mimo čas, a ažPán uzná za vhodné'

BŮH otpc

ko by byla svoboda podnikání první ajedinou podmínkou spravedlivého
sociálriího ádu.

Podle mínění církve je náboženská svoboda základním principem
všech ostatních svobod. Náboženská svoboda se projevuje v lidsrví i v kul-
iurách jako v raz Ducha, kter otvírá srdce pro uzrrání věčného Otce
a pro p ijetí osvobození darovaného Synem - Vykupitelem. .

Současny zmatek mezi hospodá skou a náboženskou perspektivou je
pravděpodobně oblastí, kde se momentáJně hraje o osud svobody..Roz-
hodnutí mezi snahou získat majetek a mezi snahou darování a rozdě]ení
m že zavinit válku mezi hospodá sk mi silami a náboženskou svobodou,
která nerespektuje oltá e zlaťého telele. Konflikt nab vá nyní docela ji
né formy než bratrovražedn boj velk ch světov ch válek. Rozh dnutí
je ještě radikálnější, když se jedná o duchovní hodnoty a svobÓdy: B h
nebo mamon.

Zkušenost zemí, které byly pod kolnunistickou nadvládou, je v 'tomtb
ohledu velml v] znamná' Aby se vystoupilo proti krvavému prbnásledo-

' vání, mohly by _ i když zeslabené - mravní'a intelektuální prost edky
národri vystačit. Nyní opět dosáhly tyto země občanské svobody, i když
je odtud omezena liberďizace v měny zboží; a|e spěchají do nebezpečí,
že se pod jhem praktického materialismu'zhroutí, a jsou ohroženy vládorr
mafií a organizovanou kriminalitou.'

Tato lekcé volá Evropu, aby znovu laf,ezla zbraně Ducha' neboť spo-
.jit svobodu chud ch_s Penězi je nejhorší perverze síly Ducha. Zaslepuje
člověka, jehož ritok nebo írzkost zarmucujé svatého Ducha a odvrací jej

od Škutečného dobra. Duch Utěšitel by si p ráJ dotknout se duchá Evropy
a spojit se s naším duchem, aby snažně prosil o milost pokory p iruíšející

'pá.o,V tomto čase určovaném jubilejním rokem nás Duch svat1' pozval ke

vzpomínání' abychom pocítili lítost a ,,byla obnovena tvá zemé". Kéž
nám pomriže, abychom jako závěr těchto nesnesiteln ch vzpomínek na
ducha ateismu a jeho osudu znovu nďbzli mír. '..:

chodu s lidmi, světov1 m válkám nebo lichvá skému kultu.mámonu' je

bezpochyby v pokušení pop ít Boha. Každ á z téchto nesmysln ch prak-

tik p edstavuje sama Ó sobě pop eníživétio a pravého Boha. Takovástá]á
odmítání nebo selhání vedou k tomu' že se spáchaté z1o utvrdí. A pak
už je blízko od praktického vyJoučení Božího otcovství. synovství a lásky
k teoret'ickému ateistickému pop ení' '
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mu, které nyní p evládají' ačkoliv nebyly korektně propracovány teore-

tiky. Komunismus a nacionální socialismus vyložjly jednoznačně.své im-

periďisticte irmysiy. Jiní takové rimysly nep iznávají' ale ve skutečnosti
je provádějí a utazují je schváině rnl.čky, i_když pod stríle se.vracejícím

i"rt"* gloializace. Tyio ideologie' ať jsou liberá]ní n:ebo.to1llii1í; chtějí

vytvá e nebo obnovit dějiny. Ve skutečnosti se však odvažují k tomu,

aily napodobily dar Ducha. Chtějí - jako magická sí1a - oviádnout milost

.rrěr.nou ]idské svobodě. Druhá světová válka nebylajednoduch m opa-

ilorráním první. ByI to v sledek triumfu ideologií v obou táborech. Na

straně NÉmcri a jejich spojencri se nacismus otev eně p iznal k-svému

iotďítnímu charákie'u. Francie a její spojenci'' to znamená velké de-

mokratické mocnosti, počítaly pro svou koalici i se Sovětsk m svazem,

kterému daly n*asku počestnosti; napomohly stalinskému zahalení bolše'

vické ideololie v 1idovou demokra-cii. Nynj, témě prii stotretí^po skončení

studené váI y, se objevily v plném světie tahy vitézné ideologie, ještě

dosud nikdy jasně neidentifikované'
Musíme se teď vrátit k tomu, co hrozivě znep átelené mocnosti za

druhé světové váJky o sobě sam1 ch zve ejnily. Nesčetní svědkové to jed-

"");"e'c ""uiu"iti, 
p'i*o Levi u Bti" wiě'"l nacisnus, i{ravčenko a So1_

ženicyn komunistickou totalitu.
sĚena mladíka, kter p ichází do osvětimi, vyjad uje všechno několi-

ka slovy. Zatímco on sám odkryvá hrrizu, slyší, jak se ho někdo pt1' 
:'{d-"

jeBni?" l4l Svět koncentračního tábora, tento nevyhput"1"Í náďedek

nesmi,slné opovážIivosti vytvo it nově dějiny, vytrhu-je čJ:yěY z času

a dějln. Tak je doveden do duchovní nicoty' kde mriže vidět Boha jen

jako 
',nep 

ítoinného,,, kterého odmítá, a p ece.voiá. Člověk, ktery,popí
.a oi." a vydání Syna na smrt tragicky napodobuje v sebevražedném

konání' si chtet p ivlastnít ducha světa. A z ekl se Ducha Utěšitele.

V iomto tri3ním bodu vychází najevo prolhanost ideologií, které

p edstírají, že dají lidem mír a štěstí. Proti tomu zprisobují v lidstvu jen

radikáiní rozštěpení a zničení. Boj mezi komunismem a kapitalismem

nebo také mezi rasou 'zvanou arijská a tzv. nižšími rasami jsou toho

p íkladem. AIe také ideologie svobodného liberalisrnu ".*.ol9: 
za vše-

ábecne rozší eného agnosticismu stát p íčinou nemilosrdn ch konfliktri

a rozdíl v blahobytu a svobodě, které prožíváme v dnešním světě. Tvrdí
IŽivě, Že pro'dukce zboží dostačí k tomu, aby se dosáhlo jejího rovnoměr-

néholrozdětení a redukovďy se skandální nerovnosti. Mnozí pokládají

zabezpráuí, že nadbytek zboží sprovodi ze světa konfliktní p íčiny, ja-

budetajně,,uchvácenadonebe'..(p ičemžmnoháznamenísvědčío.tom,

že k tornu dojde už zanedlouho)' Čas, o němž mluvil Danie] a ktery se

o" "piy""rr 
dlvětašedesátého ,,t dne,, zastavil, znovu začne plynout po-

iJ, .o uuau církev ,,uchvácena áo nebe": pak uastane sedmdesát t_Ýden'

.,, ,rt*z bude v1ádnout Antikrist a kdy dojde k _armageddonské bitvě'

v "i uy lzrael zahynul; avšak Kristus (spoiu se svat mi' které p edtím

"oi'"a,í 
do nebe) 

-do 
ní zasáhne' rozpráší vojska ohrožujícÍ Jeruzalém

a nastoti tisíciletou íši'- 
T;k Uil áo chronotogie a p edpor'ědi pretribulacjonistického miIena-

ris*o 
"aěIenony 

sio''is* r, ,rÁik státu lzrael, arabsko-izraeisk . 
konflikt

a dnes také váika v Perském zálivu (stéjně jako obě ivětor''é 1a}r|' z|e

ož'zkoumat nebudeme, p ipojíme jen malé upozornění:- neplatí' že b'v

byl pretiibulacionistick piemilenarismus pro některé denominace ty-

pí.r.í 
" 

pro jiné 
"*" 

,'it'oti"; ve skutečnosti zasahuje ne zrovna máIo

;;il*#.bžh,, denominací a.rozděluje je vedví. Zatímco u metodistri,

í:"pi'r.opai"í cirkvi a u luteránri_je premilenaristri velice málo, u bap-

tistri a u presbyteriánri ,redly rozdiue názory na (pretribulacionistick ')

pre*iterraiismus až k rozkolím. Soudí se, že pravé ko eny tohot9 rozpo-

io 5'o1r v oblasti politicko-společenské a kulturní: piemilenaristé uvnit

lJ.ill" denominaci jsou totií zárove politick mi fundamentalisty a kon-

zervatívci1'zatímcď proud,,Sociď Gospel" kritizuje premilenarismus za

to, z":"r." pojetí dijin odvádí lidi od společenské angažovanosti a od-

práce ve prospěch chud ch'
Tyto ,olrdy s" jistě jespo zčásti zakIáďají na pravdě, rresmíme však

zapomínat na to, že americk grotestantismus je značně složitější, než

se'mriže zdát na pivní pohled, j že ani v premilenaristickém.tábo e ne-

.tyui ,,sociáIní" b'o"d, kter ' zdriráz uje' že na 
"uchvácení" 

je t eba

'.brip.""ovat 
dotr mi skutky a spolďenskou angažovaností. Mezi nej-

;ii"í.'*.;Jr prua't*it"te toloi9 nr9.udu pat í Dwig!1 L' Moody (1837_

1á99j, zjdadatel Moodyho bib'i;kého institutu v Chicagu,.kde studo-

vďa nejméně t etina evangelick ch misioná ri p.risobícícir- v současnosti

v Latinské Americe. Baštou pretribulacionistického premilenarismu je

;J.-i;;I";*k serniná v Daliasu, 1iter za.oŽíI Cyrys l1s.e1s.on Scofield

(1834-189í, autor slavné Scofi'eld' ReJer.en'c1.Bible); Scofreid byl presby-

ieriánsk m duchovním a s nadšením se hlásil k D...l.!J|" prernilenarismu;

Teotogicky seminá v Dallasu _ jeden z deseti velk ch ítstavri, na nichž se

ue sp jerrych státech vzdě1ávaji pasto i - navštěvují p evážně stoupenci

(,o_""k"*""ick ch") evangelikáJních denomin"Í' ť" studují tam í vě ící

,rÉtsioorrycn denominací. Ťeologick seminá v Dallasu navštěvova] i Hď

Lindsey,- kter v r. 1970 vytožit pretribulacionistick premi1enarismus
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v knize The Late Great Planet Earth,jíž se do roku 1983 prodalo osm-
náct milionri v"Ýtiskri a která získala první místo v žeb íčku nejprodáva-
nějších anglick;' psan;fch knih v desetiletí 1970-1980, sestavovaném y' etu
York T'imes. Lindsey se tak stal pravděpodobně nejčtenějším autolem
prorock1ich p edpovědí v dějinách.ls Prezident Teologického seminá e
v Dal]asu John F. W'a1voord zase v r. 1979 p išei s rozší en; m vydáním
své knihy' The Rapture Question (první vydání vyšIo v r. 1957), kde p ed-
kládá ..padesát argumentri ve prospěch pretribulacicinismu,,.16 K rrizn;Ím
formám pretribulacionismu se hiásí i většina ]etničních denominací, a to
i p esto, Že vylití darri Ducha svatého privodní dispensacionalismus pro
mezidobí. v němž nyní církev žije' nep edpokláda].l7 Jedna z nejrozší e-
nějších učebnic ve ško]ách letniční teologie, Found,ati,ons of Pentecostal
Theology autorri Guye P. Duffielda a Nathaniela N. Van.Cleava (1983)
- která vznikla v církvi Foursquare Gospel založené kazatelkou Aimee
Semple McPhersonovou (1890-1944), ďe která se použivá i mimo tuto
denominaci _ uvádí. že ,,souhlasí s pretribulacionistick m pohledem na
uchvácení svat;í'ch do nebe", ale zárove uznává, že ,,zbožni a vážeiní
učítejé zastávají i jiné názory" a doporučuje nepodléhat ,,radiká.lnímu
dogmatismu".ls

Pretribu]acionismu pat í driležité místo i ve většině ',paracírkví,, azvláště v .,elektronick;ich církvích", které tvo í p ívrženci populárních
teievizních'kazatelri. Již v)lše jsme upozornili na to, že pokusy vést jas-
nou linii mezi premiienaristick 'mi a postmilenaristick1 mí či pretribu-
lacionistick;lmi a ostatními denominacemi skonči vždy nezdarem: dělící
čára. p inejmeším ve Spojen ch státech (a tudíž i v Latinské Americe,
kam je z USA protestantismus importován), vede mnohem častěji uunit
jedné denominace než mezi jednou a druhou denominací.
Z reuue SETTE E RELIGIONI. riui,sta trirnestrale d,,i cultura rel,ig,iosa.
ročník I, č. 7, Ied,en _ b ezen 1991, p eložita'Markéta Zettlouá

15Srov. H.q.l LINDSEv, The Late Greo,t Planet Earth, Zond.ervan, Grand Rapids,
1970; a T. P. Wesen, op. cit.. s.2lI.

16JottN F. W'elvooRo, The Rapture Question, nové, rozší ené vyd., Zondervan,
Grand Rapids 1979, s. 269-276.

l7P ehledně je toto téma zpracováno in: Dictionnary of Pentecostal and Charis-
matic Motetnenťs. uspo ádali Stanley M. Burgess, Gary B. Mc Gee a Patrick I{.
Alexander, Regency Reference Library, Zondervan, Grand Rapids 1g88.18cuy'P. DurrtBr,o - NaTIÍINIEL N. Vl,N CLE.lvE, Foun,ilatiotns of Pentecostal

'Theologg. L.I.F.E. Bible College, Los Angeles t983, s. 529.
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s rytí skym ideáiem st edověku, na což Se často odvolávají šlechtici, kte í
se ričastnili v bojích.

Na konci této váiky byI zŤizen svaz národrj., kter; vyjád il p ání a ilu-
zorní naději na univerzáIní mír, založen na uznání lidsk ch práv ' Západ-
rrí svědomí, které zapomnělo jak na svrij privod, tak na postavu Mesiáše
a jeho soucit' se chtělo jist m zp sobem osvobodit od své viny a napravít
ji' !'e skutečnosti obsahuje plosazování uníverzá]ních nezciziteln ch práv,
odmítání práva silnějšího a rictu k slabšímu, kter má Stejnou hodnotu,
rictu k p ezíranému, nejchudšímu' Zraněnému. Tak vyplynul z těchto
krajních zkoušek, které Evropa Sama stangvila, požadavek iidskosti.

Potvrzení lidsk ch práv, které bylo založeno v mnÓha projevech 18.

století hiavně na uznání nejvyšší bytosti, byio od mnoh ch požadováno
jako jádro ateistického humanismu. o dvě století později se'našel - po
dlouholeté práci - jeho neírnavn1 obhájce v učitelském ri adu církve. Ve
skutečnosti uvádí církev v platnost Boží otcovství. Na něm je zaloŽena
dristojnost lidí jako BoŽích dětí a jejich osobní práva.

Tato prohIášení, vzniklá v Evropě z jejích dějin a kuitury,. jsou dnes
kritizována jako v nějaké h e, protože jsou pokládála za zrcadle Zá-
padu, a proto nevhodná pro jiné kulturní oblasti' AIe univerzalita těch-
to práv, která byla potvrzena nedávno Svat; m otcem v jeho poselství
k I. Iednu 1999, se opírá o jednotu lidského pokolení stvo eného Bohem
a zaručuje každému člověku respekt, kter nesmí b t zá'visl na rriznosti
kultur. Brat i a sestry jsou vyz vání, aby se na základě svého společného
synovství všichni vzájemně uznáva]i a akceptovali. Církev jako katoiická
církev navrhuje národrim na zemi mode] univerzáIního bratrství, model
jednoty v rozmanitosti, kter1í neuznává nesmi itelnou racionalitu totáIní
váIky rozší ené na cel svět. Církev nehlásá koa]ici zájmi nebo zďib'
které vedou ,,k jistému vzájemnému zničení". protivníkri. Spíše zve brat-
ry a sestry lidského rodu, aby usilovali o spoiečnost, v r ž každy rozdíl
vyjad uje dvojnásobnou velkorysost: druhému nabízet viastní bohatství
a od'něho p ijímat' co jd ochoten dát. Papež Jan Pavel II. vyzval p i
p íleŽitostí pádu Berlínské zdi k opětnému sblížení obou částí Evropy,
též k sblížení církví rozdělen1ich dějinami a v tomto smyslu ,'k v měně
dar " ' Církev' svátost spasení a skryté znamení v zaminovan ch írzemích
našich dějin, vysílá národrim znamení bratrské naděje.

Ideologie
Vznikly v téže Evropě hned po první světové válce: ať to byl marxismus-

leninismus nebo nacismus nebo scientismem inspirované formy liberalis-
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p íklad k esťansk ch společenství, která žijí v odpuštění, i když byla ná-

silně roztržena a stále ještě trpí rana-i z doby otroctví (rozbítí rodin,

hospodá ská nouze) atd.). Snad je t eba chápat jako protislužbu evan-

gelia skutečnost' že jejich víra a jejich modlitby ještě dnes tak mnoha

umělcrim a vě ícím ze světa jejich b valého rizemí slouží jako inspirace?

H ích byl nezměrn . Ať je nám nyní poskytnuta milost pravdy, neboť my

musíme vésti dále doznání našÍch chyb a prohioubít naději na záchranu.

První světová válka
K vypuknutí světov ch va]ek došlo- na evropském kontinent ě, zachvá-

ceném nep etržit mi konflikty minul ch stďetí. Velké duchovní a kultur-
ní rozště|en i mezi Byzanci a Západem, a potom v době reformace mezi
germánsk mi a latinsk mi nároáy, byly zikladem konfliktri a snad do-

konce světov ch válek a jejich nasledkri. V Evropě byla francouzská revo-

luce signálem ke vzniku rrizn ch forem nacionalismu,. které pot ebovaly
sto let k jejich rea\iz,aci vytvo ením německého a itďského státu. První
světová váIka pat í k logice antagonismri, které se vyost ily industrial!
zací. Konflikt se mezi tím stal ,'totáJní válk'ou": pro evropského člověka,

ktery vě il, že za cenu odmítnutí nebeského otce mriže na sebe strhnout
všemohoucnost, to Žnamená zavraždělí nejbližšího bratra. Mimoto za_

táhly evropské státy všechny národy světa do sv ch bitev, ať už to bylo
na základě jejich dobrovolného rozhodnutí nebo na základě koloniáIních
porÍt, které jim uložíly. Totáiní válka Evropanri s9 stala světovou válkou.
PŤežitijednoho národa se'stalo možn m jel za cenu zničení druhého. -
Aby došáhly tohoto zničení' neváhaly se státy'obracet s požadavkem na
vlastní syny' aby obětovďi život na zničení nep ítele. Na místo mučed-
.níka nastoupil mrtv hrdina - io íká jasně jedna francouzská vojenská
píse , kterou jsem ještě nedávno siyšel: 

'Zem 
ít za vlást je nejkrásnější

.. a Ý'!,
a nejzáviděníhodnější osu d." Zem ít pro mrtvé. To je sebevražda lidstva.

Tak došlo k zradě synovství jednoho lidstva, stvo eného podle onoho

Syna, 'kter obětovai svrij život z lásky pro bratry. odmítání otce vedlo
k bratrovraždě vzdor skutečnosti, že postava Uk ížovaného'národri Ev-
ropy byla všudyp ítomná a že většina obyvatel jej uznávaia zaBožího
Syna. v tomto svém krajním neštěstí už nejsou synové a dcery schopni,
aby poznďi milovaného Syna. Jen odmítání potlačovaného otce mohlo
vést k tomu, že bylo na rove postaveno vražedné hrdinství a mučed-

nictví.. Toto je snad jedna z nejhorších perverzí, které prožily západní
národy. Mimo to je.čistou finessí stavět na rove takovou krvavou láze

stát a práva

(p ednáška pro Ekumenickou radu cÍrkvÍ
ze dne 30. 11-. 1998)

' Demokratick' stát svobodn1 ch občanri byl a je chápán. jako volné, ne-

. formální a otev ené společenství lidí sice rrizn1ich p esvědčení, rrizné víry'
rrlzn1 ch profesí, nicméně rovn ch práv v dané zemi- JiŽ d íve nejedni mys-

iiteié a poiitici upozor ovďi na pot ebrr pov šit právní zajištění občans-iré

plurality na vyšší, neŽ jen státní irrove}: p ipomínám pouze meziválečnou
špolečnost národrl v Ženevě, uptavenou r. 1919 na pa ížské mírové koníe-
'renci z podnětu prezidenta USA T. W. Wilsona, p sobící do r. 1939 (v níž
hrál velice vj'znamnou roli československy ministr zahraničí Edvard Beneš)
a právně zrušenou r. 1946, kdy byla nahrazena organizací spojenych náro-

dri. P ed padesáti lety, v r. 1948' se světlu světa zjevuje Všeobecná deklarace
lidsk ch práv a brzy potom uzavírají v r. 1950 členské státy Rady trvro-

py iegionální irm]uvu o ochraně lidsk ch práv a základních svobod. Valné
shromáždění oSN p ijímá v roce 1966 v New Yorku Mezinárodní pakt o ob-
čansk ch a politick ch právech a otevírá ho jednotliv1 m státrim k p ijetí.
Československo ho signoÝalo 7.' íjna 1968 a ratifikovai ho potom dokonce
i náš tenkrát zceIa nedemokratick parlament 11. Iistopadu 1975. Jakkoliv
se v paktu zdriraz ruje právo všech národ na svobodné sebeurčení, p ece
jen signatá i se zavaaují respektovat pakt a jednotiivá jeho ustanovení a cell
svrij společensk1i po ádek, p edevším se zavazují právní ád včetně stavy
pod ídit paktu. Pakt má mít nadstátní', respektive nadrj'stavní právní, po-
Iitickou a vribec společenskou sílu, takže se v'mezinárodní poiitické reaiitě
.druhé poloviny 20. stol. objevuje duposud neb valá skutečnost, p ekračující
právní hermetičnost státních celkri.

Zdalipak staro eck nápis ,,poznej Sám sebe"' nadepsany jako základ-
ní pokyn pro návštěvníky delfské věštírny, a dáIe p ísn novozákonní nárok

,,zap i sám sebe", nevyz vají k zamyšIení, co č]ověk je a čím chce či má
b t? Není nďe aktuá]ní politické změtení téŽ šancí vážně si položit tuto
zák]adní otázku? Ptáme.li se ,,co jsme"' pak piurál akcentuje obecnou' spo-
Iečenskou orientagi našeho tázání. To není bezdrivodné: situace naší vlasti,
Evropy a iidstva vribec je na pováženou pro všechny. Dnes žijeme zano ení
do velk ch společensk ch irtvarr1 daleko víc, neŽ žili naši p edkové vlastně
ještě relativně nedávr.ro. Patočka má na mysli p edevším moderní státy. I ty
demokratické jsou mocně pohlcované institucí. Zdá se, že v prrimyslovém
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rozvinutém světě je proti nim běžn občan slab . Mocné spoiečenské insti-
tucejsou dnes v1 robnou a zásobárnou sil, v níž se všechno sta]o prost edkem,
technikou, sloužící těm, kdo se s tou či onou institucí identifikovali.

Zároveí však nejen myslitelé vědí, ale i všeobecně se ví, že žádná spo-
Iečnost. byť byla v technickém, prost edečném slova smyslu sebe zdatnější,
nemriže existovat a fungovát bez p esvědčení, které neplyne z očekávan1 ch
v hod' které tedy není oportunní.

Toto p esvědčeníje ovšemjen tehdy tím, na čem spoiečnost stojí, jestližé
se nevztahuje k věcem soukrom1m, nybrž obecny_m' teay k moráIce. Mo.
rá]kou není sm;išIení riskočné a p íležitostné, morálka nikdy lebyla, není .

a nemriže b t prost edečná, je 
'čímsi zásadně ne-technic\Ým" (Patočka).

,,MoráJka tu není, aQY. společnost fungovala, _ale aby člověk byl člověkem.
Nedefinuje ji čIověk, aie ona definuje člověka" (Patočka). Je to tedy instance
p'reordinovaná bytosti' zvané člověk, preorilinovaná druhu, zvanému lidstvo:
činí je ,,humánními", sebou sam rni, ,,Iidsk mi", Moráika upadla a rozdro'-
bila se do pseudomoráiních partikularit. obnovu a:záchranu nep inesou in-
stituce moci, nap . stát, neboť historicky je i on dnes doménou lidského
panování a nikoli sluŽby veškerenstvu.

Co znamená v této souvisiosti ,,hájit lidská práva"? Nikoli zabezpečovat
své osobní a Špolečenské nároky na podíl p i panování, nybrž jedinec, 'spo-
lečenské instituce, tedy i stát, mají respektovat svrbhovanost morálky. Jde
o vztah mezi mravní oblastí a společností se všemi jednotlivci, kte í společen-
ství ustavují. Jde o snahu ,,očistit a posílit vědomí, že existuje vyšší autorita,
které jsou zavázáni všichni ve svém.svědomí" (Patočka). oč má tedy běžet
v našem konkrétním činění? Smysl nďeho jednání a jeho motivy nemají jen .

v žádném p ípadě n4' prvním místě plynout ze straOhu nebo zv1 hodnění, ďe
mají b1.t zaIoženy na věcné svědomitosti, pa osobní o,dpovědnosti k,tomu-,
co je lidem jako takov m uloženo.

Patočkova odpověď však má platnost nadsituační. Skutečně: není lepšího
vysvědčení pro fiIosofa, nežkdyž promluví k situaci akdyž p itorn zárove
jeho slovo zrlstane slovem fiIosofa, slovem nedegrad'ovan m na užitek prcha-
vého moméntu. Která jednání dnes Ieží v oblasti ,,strachu a zv;íhodnění",
co všách4o čIověk děiá pro to, že se bojí nebo že chce dosíci jist ch rn hod,
totiŽ peněz; postavení, popularity; ťrcty, klidu? Veškeré konání je dnes takto
ohroženo!

É.a. 'Zíli jsme a žijeme v olirožované vlasti. D íve se ná tom podílel v nemalé
mí e vnější nep ítel, dnes to s námi politicky lomcuje zevnit . Avšak ohrožen
je ce1 svět. cítíme á víme, že svět je jeden, Že každé barbarství kdekoliv
na sl:ětě je barbarstvím nakonec vždycky nějak se-t kajícím i nás, každ
teroristick čin je terorizováním všech, každá válka je ,,světovou" válkou,

BŮu orBc JJ

'' skutečné obrazy Boží, aby se konečně milovali, jakosynové a dcery je.
diného hebeského otce? U této africké svatyně bolesti čern ch írpěnlivě
prosíme nebe o odpuštění" (Das 1992, s.2all243).

V 15. století, kdy se vyvíjel obchod s černochy a zašínď' kvést, nebyl
moderní aieismus v zál'padní kultu e ještě zako eněn. P irozeně existují
volnomyšlenká i a agnostikové' ďe velké aieistické teorie vystupují až
později, dvě století po počátcích obchodu s lidmi.

Lidé ;'kte í se z častnili tohoto vykrváce-ní jednoho světadílu, odmí-
tali vé skutečnosti sv :qi 66"6ody otce-Stvo itele nebo jej -nepoznávali'
Toto odmítání je vyjád eno ve dvou rlizn1 ch rovinách:
. - Ý první linii nrásiln m p ivlastněním-no{ch teritorií. Ačkoliv Země
niáleží Bohu, činí se Evropan sám kráIem svéta. Zajakou cenu?

- v druhé linii tím, že není čern .čIověk uznáván člověkem. Jeho
odlišnost (v barvě pleti atd.) nebo tozdíly ve zvycích a kulturách slouži-
Iy Evropanrim za oprávnění odmítnout čern m jejich plnou p íslušnost
k lidskému rodu. odtržením černošsk ch otrokri od sebe sam ch se bílí
vládci - tragick; m a Boha urrížejícím zprisobem - posadili na místo jedi-
ného dvrirce člověka. Ale bíl čIověk není Blih; byl jen tyranem. Aby rval

'. zemi pro sebe a tidské bytosti, jimž odmítď Stejné lidství, učinil otroky,
zaujal rlísto nebeského otce a p evedl do praxe, co se později stalo teorií
p i vytvo ení lživého ateismu.

Národy Evropy povstaly, aby objevity další svět. Jakmile však opus-
tily hranice evropského domu, uŠurpovaly sí ochrann štít Božího otcov-
ství a stďy se jeho hroznou karikaturou. Toto prometheovskému Podob.
né gesto obsahovalo zárodek zotročení a služebnosti lidstva. obsahovďo

" hrožnou_urážku Kristova p ikríŽání: ,,IJdělejte všechny lidi m mi učed-
níky" (Mt 28, 19) - tím, že svět objímající společeuství hlásané proroky
se změnilo v politick1i a hospodií sb imperialismus. Byla tedy evange.
|ízace noqich národri zaměněna za kolonizac1? \- žád m p ipadé| Za
cenu velk]fch napětíse od toho lišila a dÓsáhla opačného v sledku. Z ví-
ry v Krista, která byla Zprost edkována zotroče4 _'_m národrim, vycházela
docela jasně stejná ircta pro všechny národy a tím naléhav požadavek,
aby jim byla vrácéna gbčalská svoboda á jejich základní práva.

Tato }rnutí za lezávislost vedla v životě církve k zŤizeli dílčích církví
u všech národli : a to ještě dlouho p ed pádem kolonialismu. Imperia-
listická Evropa byla také evangelizující Evropou; to druhé nebylo odvo-
zeno z toho pwního. Evangelizace nebyla jen p estavbou koloniiíIního
imperiďismu, jehož zlo ády byly.nenapravitelné a ještě dodnes nebyly
napraveny. Afrika se stále ještě nezotavila,z toh.o vykrvácení, ale dává
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,'globáIní"' protože je konfliktem na dnes tak p ehiedném a propojeném glo_

bu. Ťento jeden svět je rván na kusy sobectvím ve velkém i v malém. A tak
i naše leckterá domácí lpolečenství, inzerující se jako liberální nebo se vše-

lijak ohánějící občanskou svobodou, nehájí a nezaručují libertas, svobodu.

n brž spíše prostor pro libovťrli vychytral1 ch a obratn1 ch manípuiátorri. Pry
blahobyt lidstva je jejich hlavním cíiem. Že pr]i' uvol ují cestu neslychanému

rozvoji. Někdejší karikatura totalitní politické humánnosti' kterou kdosi na-

psai v Praze na T,ennonov,u zeď ná kri, piatí však nadá}e: Ať Žijé KSČ, moje

stará a já!
Žíieme v době, kdy množství občanri jednotliv ch ritvairi a početnost

lidstva vribec nabobtnaly až do podoby katastrofické záplavy, v níž se jed-

notlivci a lokality topi: zďá se, !e mají zanedbatelnou šanci uplatnit se v tom
světovém či lokálním víru. D íve polis - ecká obec a zárover relativně ve]mi
p ehledn stát, dejme tomu Athény; dnes megapoiis - zeměkoule!

Víra v existenci něčeho, co by bylo s t'o starost]ivě pečovat o po}itiku sku-
tečně ,,obecní", ba dokonce kosmopolitní? V něco, co stojí mimo konzumní
společenská pragmata nebo snad dokonce nad nimi? K smíchu! Co chcete
dnes po ídit, vy jednotliví sníIkové' t eba s tím vaším nonkonformním umě-
ním? Co s vědou' která není hned na první pohled dostatečně prakti'cká?

Co s religiozitou, s tím blouzniv1im zásvětníctvím? Co se školstvím, které
nevychovává šikulky? Všechno se musí učinit služebnym, všechno musí b t
co nejbezprost edněji pod ízeno hmatatelně spočitatelnému zisku!

Neukojitelní manaŽe i manipulují s osudem a nevědí, co číní. Nebo je jim
to jedno - nechtějí a asi nemohou vidět, zah]ceni vri}í po moci k ,,blahobytu".
Žijí a lidstvo s nimi v planetární éŤebez planetárního myšIení. Mizí s]ušnost
jakožto p íslušnost, jakoŽto solidní vzájemnost, respekt, taktní kontakt, a to
jak mezi jednotlivci a společenskymi institucemi, tak i slušnost člověka k své-

mu ,,b]ahému bytu", totiž k p írodě. Ve jménu blahobytu se devastuje duch
občanství.i tělo Země, prida pod nohama a nebe nad hlavou, rabují se zdro-
je a ničí vegetace, živočišstvo, voda, 'vzduch, hromadí se nerezavějící odpad,
p íroda sténá a ch adne.

,,Yyživáte se tu dob e? Sk tá vám vaše situace plné vyŽití?" ptá se repor-
tér dětí na prázdninovém tábo e. Yyžit se, užít si, co jen k využití je| Kam
zmizel ohled, charakterizující slušnost? Ano, ta pravá slušnost se zviditei u-
je - to však z ejmě není p imě en v klad její malé dnešní viditelnosti. ono
to totiž dnes, v a^rronymizované společnosti, funguje tak, že co není na te-
levizní obrazovce, jako by nebylo. ,,Mediaiizovaná" slušnost je dekorovanou
slušností, čímž se staví na odiv. Samotné zve ejnění potom zavání demonst-
rativním pácháním jednoho dobrého skutku 'denně. osobní zápor či oběť se
stane čímsi v hodn m - a jsem znovu v konzumu.

člověk' jako oidipos _ zabít svého otce. Ale Boží Zjevení ukázalo BoŽí
otcovstvi a synovství čIověka, kter skrze Ducha svatého se stď dítě-

tem svého Stvo itele. Nebesk otec nemusí své děti zabíjet, aby věčně

panoval' Čiověk, kter by se domníval, Že musí svého otce zabít, je td-

nitárním Zjevením p ed tímto temn;fm a hrozn m pokusem uchráněn:

,,on obrátí'srdce otcri k synrim a srdce synri k otctim" (Mď_ 3'24)'

Zd,e se vyno uje tajemství ateismu. Popírat Boha a jeho existenci

nebo Boha, jáho zákon, a vazbu z,apfuat, to se nedá jednoduše vysvětlovat

- jak to F}.eud poněkud p íliš Tychle uděIď 
. 
jako prodloužení pohanského

*yt.,'. v" svcite bib1ického Zjevení se jeví.toto popírání jako mnohem

r,tuusi oa-it á . ÍJrá.žeji svatého Ducha (srov. Ef 4, 30) a zra' ují lásku.

Zristává však nemožné p ipravit o život neviditelného otce- Tedy se násilí

zaměŤi proti Synovi.KdyŽ člověk zap e Bgha' zničí sám sebe. Všechny

formy pop ení, odmítnutí p es od eknutí až k vyloučení Boha p ivádějí

člověká nuko''u. k tomu, že je sám privodcem vlastní po žky'
Nyní bych chtěI tento proces' kter je zapsán'do evropskych dějin

lázotné vysvětlit na t ech charakteristic\ ch událosteh:

l.obchod s lidmi, s černochy.
2.První světová válka.
3.Vznik a rispěch ideologií' které vedly k druhé světové válce a jejím

nás]edkrim.
P itom se vribec neodvažuji' abych p istupoval k vc-ci 5ako historik.

Pokusím se, abych rozpracovai v;Íznam jedné kulturní situace, a'to na

záld'adě minul .ch udáIostí, které jsou osvětlením pro p ítomnost a mají
velk dosah pio budoucnost. P iznání h íchri je p iznáním milosrdenství.

Obchod s černochy
Mnoho milionri černochri bylo prodáno za pomoci muslimri do otroc-

tví!'Ale jak bylo možno, že takov zločin byl provozován k esťansk mi

národy? Všichni víme, že tento obchod byl p edevším dílem zemí Zér

padu. V irnoru 1992 cestovď papež na ostrov Gorée p ed Dakarem, zde
je vzpomínka !a obchodníky s otroky, kte í sem p icházeli, aby odvezli

oauua ,'černé slonoviny", stáIe ještě živá. Jan Pavel II. komentovď tento

'velk; 
zločin,, (,,magnum scelus") f3f : ,,Gorée, symbol p íchodu evan-

lelia svobody, je bohužel také symbolem hrozného zmatení těch, kte í
irioiii otroky bratry a sestry,'pro.něž bylo určeno evangelium svobody

(...).Ve vší poko e q, pravdě musí b t p iznán tento h ích člověkaproti
čiověku, čIověka proti Bohu. Jak dlouhá je však cesta, po níž musela ro-

dina lidstva jít, lež se její čIenové naučili poznávat a ctít černochy jako
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Duchovní atmosféra moderny a postmoderpy je dána p edevším vědecko-
technickou orientací současné civílizace. Ta je plodem Evropy a jejích po-
kračovateiri, neboť v zák]adech je antika a k esťansťví. Driležít m faktorem
proměn o4ěch základri je kromě jiného demytoiogizace a sekularizac-e. Kdysi
nepochybně piatné mimolidské či nadlidské instarrce jakoby zmizely z iidské
spirituality. Sami si rozhodněme nejen, co je správné a dobré, ale o wé vrili
určeme kritéria správnosti a dobra! Člověk usiluje p evzít vládu nad všemi
záležitostmi jen a jen do sv ch rukou, což se t ká jak věcí soukrom ch, tak
ve ejn ch' Dominuje vrile po 

',seberea1izaci"' i vrile po zmanipulování dějin,
tedy též osudri politick ch. Suverénní selfmademanství se stďo idolem-
- Druzí nejsou druzi, ale v po adí až po mně a po m1Ích zájmech. To nejsou
vzÍahy těch, kdo jsou si smrtí'rovni, to je vztah vychytraiého kšeftďe k obě-
tém. Poctiv1 truhlá nemá b1it poctiv jen'k těm, pro něž vyrábí nábytek,
aie i k v1irobku samotnému'a k materiáIu. Nechali jsme se zkorumpovat, sta.
Ii jsme se nemravn mi hospodá i s/daly tohoto světa. Licoměrně se jakoby
ohleduplně zdriraz ujb, že mámď se světem zacházet,,hospodárněji", jaksi
šikovněji, aby nám byl co nejdéIe k dispozici pro další exploataci. Veškeren-
stvo se stalo pouh1 m prost edím lidstva - bylo poníženo na cosi prost edeč.
ného. Je zapot ebí ne až někdy, až se v naší lokďitě vybabráme z matazm '

,,transformačního období", ale hned' bez odkladri se pokoušet klást základy
k,,,transformování" občanrl, totiž k životnímu obratu těch, kdo'by jakožto
občané měIi držět prioritu obecného p ed partiku]árním.

A zlistanou občany i v poklescích, pokud jednotlivá vybočení z odpověd-'
nosti budÓu viděna a označovánq jako pokleslost. Milost pro provinilce se

uznává a poskyťuje. Emancipace je věc obtížrtá a vyžaduje setrvalého irsilí
a odvahy - tohoto ko ení nemá čIověk nikdy dost. Vždyť jde o konverzi od
panovačnosti k irctě, cynismu a skepse k naději a drivě e ve smysluplnost
veškerenstva, v němž je nám dáno Žit _ jinak a lépe ečeno: do něhož jsme
byli obda eni životem jakožto darem a rikolem. Jak-patrno, je to politicky'
nespecificky program' jaksi máIo ,,politick ". Neskiitá bázi pro podfl na běŽ-
ném každodenním všednodenním politickém provozu. Nejde totiŽ.o žádn

',podíI" na vládě, jde o obec-svět!
Karel Čapek kdysi napsal, že máme mnoho spotkri aŽeby bylo zapot ebí

zaloŽit spolek proti spolkrim. Bylo by asi stejně směšné; kdyby se proti po-

]ítikďskému partikularismu měla postavit další partikule stejného typu. To,
co mrj.že skutečně stát proti, je spoleičenství nemanipu]átorri. Není jiné cesty,
než kterou mají ti málo-mocní, ti bez-mocní, ti, kte í nesázejí na ovládání
a panství a mohou se v osobním nasazení vydat riskantnímu ohrožení t&
mi mocensky zaveden mi. ovšemže nemohou jinak, než dáyat o šobě vědět,

. sdružovat se a hledat vliv. Nejsou p ece bláhov mi snílky_ Své seskupování

BŮu otBc

Jin m aspektertrje nbvé p ijétí stejného konfliktu v kulturách, které pro-

st ednictvím Zjevení univerzálního bratrství prožily p etvo ení své neu-
' tišitelné časnosti. ZavraŽdénl otce nebo otcem zprisobená Wažda Se už
nedot ká jen lidskrého světa cit a p edstav; ďe implik_uje odmítání živé-

.' ho Boha, kter dal postavě pozemského otce nov a prrikazn rozměr.-.
podle modlitby svatého Pavla k ,,otci, podle jehož jména bylo nazváno
každé pokolení na ne.bi i na zemi" (Ef 3' 15).

Podle k esťanského obsahu musíme v této souvislosti hned mluvit
. o.závrázdení Syna jeho brat í.lri: věčn Syn,'kter;' se sial. tělem, Boží

slovo, které se stďo člověkem, není usmrcováno otcem a tím méně jím
pohlcováno. Ježíš oznamuje sv1 m apoštolrim' že musí učinit vrili otce:
milovat až k vydrání svého života' aby s_aaal h íchy světa. Toto vy-
světlení nemriže b t odděleno od neomezené svobody, v níž Ježíš p ináší

- svou obět. Činí to prost ednictvím poslušnosti, jejimž skutpčn m jmá
''_ neq je láska k otci a brat ím: ,,Nikdo 'mě nezbavuje života, l btž já

ho dávám svou svobod'nou v .1ť''(Jn 10, 18). ,,Nade mnou nemá žádnou
moc" (Jn 14,30). Vražda otce, tj. zavražděli Boha' p edché,r'ela v naší
liu]tu e z debaty o vydání Syna smrti. KiJo je zodpovědn ? Genealogle
západního atei$mu byla vypracována da bázi viny a hněvu'. od renesance
byiy evropské kultury poznamenány žaiobou namí enou proti otci pro
smrt jeho Syna, Zakládá se na izkém vztahu mezí Božím otqovstYím
a synovstvím člověka vytvo eného poďe obrazu Jednorozeného, kter se

s!ď těIem a byl zabit' Zp'biti otce' které je hlrísáno v nďí civilizaci, je
proti světlu v oriěch postaVách' které' jak poznáváme, jsou odsouzeny
lidskou ctižádostivostí k svému osudu. Nejsou ničím jin m leŽ v tazem
vztabu dítěte, p i němž je Brih zapírán nebo popírán. Archaick konflikt
mezi.otcovstvím a synovstvím p ijď nečekanou duchÓvní dimensi' která
se vztahqje na celou podmíněnost Božích dětí.

Zapíelí Boha a jeho existence, odmítání otce, jeho z'ákona a jeho
vztahu k nám se objevují v rrizn ch formách ateistického humanismu:
jsou p inášeni sirotci, kte í hledají sami v sobě niístroje všemohoucnosti.
Když člověk sám o sobě poznává, že je vytvo en jako obraa.věčného
Syna, net; ká se už;konflikt mézÍ otcem a Synem jen lidsk ch generatí'
ďe člověka a Boha.

Tím mění zap ení nebo odmítání Boha vztah lidí i p edstavu, kterou
si sami o sobě vytío ili. oddělení od těch, kte í nrís zplodili, zristane
nutnou podmínkou r stu, ďe stďo se také p iležitostí k h íchu, jehož

' nevyhnrrteln m následkem se nyní zdá vina a obžďoba. Pro pohany je
. Čas - Chronos _ princip, kter polyká své děti. Aby mohlydorrist, musí
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,,Veiky Pan,, nebyl ještě ,,mrtev" 17l amuselo uplynout ještě několik

stoietí' náž vyk ikl jo an Ápostata, ,,.ZvítézíIjsi, Galilejsk 1!/2/ Nově

zrozená !.yropaJeste nevyvinula Žádn oidipovsk komplex. V onom čas9

mohl ještě podle lidového u'qění Chronos spoiykat své děti a postavu otce

p edsiavovai Zeus na vrcholku Olympu'

. Evangeliz"." nrrr"py' 
"á,r"át' 

z1.rr.oi nebeského otce do rrizn ch kul-

tur a hlášala národrim milost synovství prost ednictvím k tu a daru Du-

eha. V této době nastal obrai v obrazu otbe. Byto dosaženo vztahu

synovství a obnoveno vnit ním hnutím Ducha a svobody..Tato obno-

va zformovďa chování, zvyky a zákony Západl; vtisk]a svět p edstav

a myšlenek do jeho nejhlubších a pro lidsk:i osud rozhodujících aspektri.

To áokazuje' nám dob e znárné írsloví, jímž my stále ještě v k esťanské

eči našich západních kultur označujeme smrt. Mluvíme-li o zem elém,
: íkáme toliŽ , že byl povolán ,,dom do otcova domui''

Dějiny evropsk ch buitur - byzantsk ch i latinsk ch = nesou pečeť

Trojjediného zjevení. Víra v transcendentního Boha, jediného, Stvo ite-

le, změnila p edstavu p írody v jejím vztahu k čIověku a p_roměnlla jeho

kosmoiogické vnímání. Mimo to p inesl s sebou rozvoj plánu o tajem-

ství Tlojice také názor 'na člověka, kter ovlivnil antropologické myšlení

Západu.
Srovnání evrops\ ch kuitur s antikou a cennymi kulturami Dálného

v chodu dnes umož uje zhodnocení prisobnoŠti Zjevení na první doby

a také na p ed krátkou dobou započat nov diďog. Informace bibiic-

kého a k esťanského zjevení mají nezměrné prisobení po dlouhou dobu.
' 
ony proměnily pojetí svobody. Dar milosti drikazem prokázal svou moc

a spojil na věky tidské a božské _ Božsk m vtěIením a posvěcením č1o-

věka.
Takto byl zprost edkován západnímu světu nov názor na dristojnost

čIověka a spoiečnosti. Ačkoliv mezi tím doš]o k sekularizacii nep estávají'
tato světla svítit' i když jejich odiesk zeslábl a naše kultury se smísily.

Na tom se zakiádá jednota kontinentu, na tom je vybudován kulturní
plostor evropského domu.

To však nemění nic na skutečnosti, že m1itus o Chronovi vyjad uje

zprisob chování člověka zplozeného v těle. Neboť tento aspekt je symbo-

iická projekce konfliktu generací, tak jak byla p edstavena pohanstvím.
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by mě1i zaloŽit na tom, co Patočka označii jako ,,spo1ečenstr,'í ot esenjlch"'

uianici to ohrožované. Jejich poutem by měIa bí't odpovědnost, a to odpo-

vědnost p ímá _ k věcem, k lidem' k díIu, k vědeckému zkoumání, k vzdělání,

k veškerenstvu. Každ je tu sice nezastupitelně, sám, nicméně z této samoty

podává ruku těm, kdo se jako on snaží brát onu univerzáIní odpovědnost do

sv ch slabl ch rukou. Slab ch?

Ještě po'první světové válce (zdrirazruji: první nazvané světová - už

v tomto označení se hlásí globa}ita) se povaŽovalo ristavní právo daného

státu (nap ' nově vznikajícího Československa) za prioritní vriči jakémusi

zatím neákotvenému právu mezinár'odnímu. Dnes má pakt o lidsk ch prá-

vech vysokou záveanost, má'nepochybnou p edrrost p ed lokáIními zákony

a ty mají byt upraveny, aby vyšší normě neproti ečiiy' Toť obrat zcela zá-

saJní: nikoli již neomezená suverenita, umožrující reprezentaci toho kterého

stál,tu z;acházet v rámcí hranic po vlastní ]ibovrili a svévoli. Jak často tota-

- Iitní režimy reklamovaly naprostou nezávislost na čemko]i mimo rámec své

mocenské iibovrile a dovolávaly se toho, že se zasahuje do vnit níeh záIeŽí-

tostíl Paktem o lidsk ch právech se univerzáině ukládá právní odpovědnost,

totiž neformulovaná jakožto ,,pouhy" mrávní p íkaz (i když i jako takov}i).

aie konkretizovaná do relat'ivně velmi pregnantního právního p edpisu.

To znamená, že i v politické, p ípadně mezinárodně politické oblasti kon-

čí éra enkláv's uzav enou v1ilučností a nastupuje risilí o pluralitní globá]ní

soužití r:izn oh partnerri. To neplyne pouze z pohyb ryze profesionáIně

poiitick ch, n brŽ z proměn v celém spirituálním klimatu. Jde p edevším

o tě'nor' komunikaci loká]ních kultur a cívi]izací a tím o jejich globální pro-

nikání a proměrování.
Ve fiiosofické iiteratu e naší doby se ize dočíst o dichotomii uzav ené

společnosti' stojící proti otev ené společnosti. Jednotlivé dějinné lokaiity Žijí

nejprve vedle sebe relativně odděleně: mají své po ádky, své ideály a idoly,

své mravní preference, svrij 'právní ád, své zvyky a tradice, své zprisoby

dorozumění, nap . svrij jazyk',svou religiozítu, své pověry,... Tato uzav e-

ná svébytnost se p enáší z generace na generaci jakožto nauka o jakoby

samoz ejmém životním konceptu.
Raně historické chápání toho, jak se to se světem m1 m a našim (v rámci

{aného společenství) vlastně má'.bylo ptir'odně v takovjlch uzar' en 'ch spo-

Iečenstvích chápáno jakožto odhalování tajemství' jako nadiidská událost,
jako kosmogonie - ať už márne na mysli animistické' mythologické nebo jiné

p ístupy. Všechny žÍvotně naléhavé situace, včetně zrození, dospívání, práce

i umírání a smrti jsou jákoby vy ešeny poseistvím z vyšších sfér, nap . po-

selstvím m] tu, Člověk'není vržen,do nekonečně zŽíravého tázáni po sobě, po

sv] ch rikolech a po pouti celého svého spoiečenství světem, n] brž je včleněn
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do světa srozumitelně vyloženého. Uzav eny smysluplny syět však během
času tu a tam praská ve švech' aby byi znovu a znovu uzavírán.

Nejde zde o jen a jen religí zní struktury, n1ibrŽ o to. co lze označit za
uzav eny' životní koncept. ovšemže pro většinu obyvatel uzav en1'ch spole-
čenství jakoby neexistovai svět smyslu (nebo alespo většinou neexistoval),
protože pob vají s bezproblémovou samoz ejmostí v budově pevně daného
světa smyslu. To platí nejen o společnostech dávn1ich, n brž i rnnoh;ich ne-
dávn"Ých a současn ch. Jako hermeticky uzav en1 kontejner p sobí či snaží
se p sobit zvláště pak moderní společenství totalítního st ihu, i když některé
neodvozují svrij v klad z nadobtáčn1Ích sfér, nybrž se vehementně a vypo-
čítavě odvolávají na vědu a objektivní zákonitosti. Nicméně p edpokiádají
a vnucují uzav eny, hotov;í návod.

Uzav eně strukturovaná spoiečnost má stabilizovanou, jakoby historicky
nepohyblivou tvá , pat ící na uzav en smysl a v;iznam světa. Nad polem
definovaného a tradovaného světa b1 valo a někde ještě je m1 tické nezbada-
telno nebo v seku]arizované verzi prostě nic. Uzav ená společnost znamená
nadv]ádu kolektivní (a z větší části neuvědomělé) produkce smyslu nad všemi
jednotIiv1'mÍ více či méně vyslovn1'mi reprodukcemi smyslu: panuje jakoby

,.něm1''' duch tlupy. klanu, hordy, národa, státu, kulturního okruhu.
Uzav ené společnosti se v riovověku potkávají, objevují, st etávají, pod-

porují a ničí, inspirují i napodobují: voiky nevolky poznávají svou uzav e-

nost, která p estává bí't tak relativně hermetická po někdejším zprisobu. Svět
se v posiedním sto]etí a zvláště v jeho druhé polovině nápadně globalizuje,
a to nejen iidé a 1idská společenství, n1íbrž všechny bytosti se stávají v jisté
mí e tak navzájem závislé, jako nikdy d íve. Často se zd raz ruje protikiad:
globalita proti partikularitě. Globa}itou se míní veškerenstvo propieteného
globu a naproti tomu partikular'itou se označuje to částečné, tj. jednotlivé,
individuá]ní.

Takto chápaná globaiita má pochopitelně zajisté siin1 vliv na pod ízenou
partikularitu, a to jednak negativní, protože ji mriže deformovat a p eformo-
vávat ji, destruovat její originalitu a svébytnost, jednak pozitivní, protože
jí ktade otázky po sobě sarrré, takže uvádí do pohybu to, co jaksi nenáIeži-
tě zkameně]o. Jestliže v 18. století se začalo hovo it o irstavou zaručen ch
právech člověka' potom driraz byl kladen na občanství: tak r. 1776 vyba-
vi]a severoamerická Virginie svou novou ítstavní listinu 

',deklarací 
lidsk ch

práv". totiž soustavou svobod a práv občana, na něž státu není dovoleno sáh-
nout, jako jsou svoboda života a svědomí, rovnost p ed zákonem; právo na
v]astnictví' A francouzská revoluce r. L792 hlásala občanskou svobodu, rov-
nost a bratrství (iiberté, egalité, fraternité), čímž se rozuměla práva člověka
'jakožto občana: droits de l homme comme citoyen. Naproti tomu Palct o 1id-
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smyslnou" Svět je však jeden - viz Komenského Lexicon reale panosqficum:

uni-versum : in uno verso. Je-li kteráko]i část světa bezesmyslná, je beze-

smyslné veškerenstvo.
Slavíme jubilea (iubilare : v]í'skati); kdysi pseudov1iskot (jubilejno), ta

Ietošní opravdová (50 let od Dek]arace tidsk ch práv, 80 ]et od vzniku sa-

mostatného stát ČSR-ČR, 650 let od zaiožení Karlovy univerzity). Karel IV.
žiI nepochybně v době p ed moderní vědou. Mys1el v jednotě, nerozt íštěně:

svět má svrij'zrod i svrij konec, je velk1im p íběhem' vstup do nebeského Je-
ruzaiéma budiž Prahou' proto v centru své íše a v]asti shromažďuje ostatky
svat ch a vytvá í zaloŽenim Nového města dostatečn1 prostor (o čty ech

částech), centrum světa musí b1't i centrem vzdělanosti, proto zakládá uni-
verzitu (ad unum vertere) o čty ech fakultách, proto nechává (r. 1357, a to
9.7. v 5. 31 hod.) postavit Kaririv moŠt, tj. to, co rozdělenost a odděIenost
b ehri sjednocuje obloukem, kter1 tvo í lichá čísla data za\oŽenL '

Moje p ednáška, t kající se lidsk ch práv, měla bvi též i poukazem
k sjedno_cení roztrŽen ch částí světa. Velmi nerad bych byl pateticky, ale
též nechci b t apátick , takže nszb vá, než b t empatick . Nebojím se te-
dy s p imě enou emocí Ťíci,.že pohyb stup ování práv občansk1 ch na práva
iidská a ta na práva bytostná se zdá b t jedním z nejvážnějších pohybri
v dějinách lídstva a světa vribec.

Poznámka autora: Text bgl psán jakožto pod,klad k uaedené p ed,nášce. Ne-

obsahuje ted,y I'iter rní od,leazy, odkud autor čerpat (až na někoilile nesgste'

rnatickg p ipojen1jch c'ttací), a to pokud se t če jak cizích, tak i alastních
publi,kací.

red,akčně uprl,aerlo a zkráceno
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huje věc, zatím co udá]ost ljíry jakožto uzav ení smlouvy postihuje vŽdy '

u ir"auuii* životní orientaci' ono ovšern to roahodnutí (1ze uvě ení nazvat

jen a p edevším uvě ením? Kde potom je dar?) není majetkern jednou pro-

'zav. 
j. - podobně jako slušné ,,sekuiární" myšlení - stálou péčí o'pravost'

Áprotozu peei 
'uuí'"t' 

smrtelníkri, tedy péčí vždy nějak nedostatečnou' zkla-

mávající,kulhající.
t'levoiici i lectrteri vě ící mají uvě ení za definitní zajištění. Nevě ící íká-

vají: Ty to máš dobré, ty víš' žě existuje Brih,' ' ' ' a Že po smrti je jin '' věčnjl

Život ... nebo soud .. . oeir,.. . " ' pekio etc' Zď'fuazťtuji: podle mého soudu

uvě ením nekončí btoudění a pochybnosti. Vě ící-není definitivně zajištěn

p ed pokušením a zproner''ěrou' Tedy ani ve ví e - a ovšem ani v celku ex-

't'"ir'" 
myšIení - nání k dispozici kompletní aparát p esvědčujících vj'rokri,

kterby priveal stízlivě uvaŽujícího k skromnému, avšak neosobně věcné-

*r, ,,"arror"enému,, závěru, totii írplnému závěru bez jak 'chkoliv axiomat,

p ijat 'ch jako startovní pozice pro další reflexi'.-Soudím,Ževirajenejotev 
enějšímmodemlidskéhovztahukesvětuze

všech pluralitně se nabízejích možností' D vod: skutečná 
".'.'u. 

j" pokorou

sa*otnoo, je iidskoupiasticitou pro vtisky pravosti, je maximáiním zap ením

s"m" sebe.-aby iidská osobitost byla to ,,o sobě", ,,u sebe" - usebraná.

Ti ot esení a nelhostejní se v'ydávají na pou za. nezaručenymi cíIy' Nejsou

nadá]e apaticky pohroužáni do sebe sam ch. Set ásá je to do ,,obecního do-

mu,,; kam se vejdou vrichni občané jakožto ]idé a všichni lidé jakožto občané'

I kdyby to byli'zpočátku - nebo':vždy = jen málokte í. A tak vzn|kají s.99-

leeenství, ktárá tuto obecnou odpovldnost berou na svá bedra, tak vznik]o

i společenství Charty 77' Mlozi to v souvislosti s dějinnou chvílí.pochopiii
jako v rok historicky uzce vázan , totiŽ jen jako pokus o.teoretické zaloŽe-

ni uojá ,,zp lidská prárra" v totaiitní Československé sociďistické republice'

Mnozi si mysieli a myslí, že iidská práva jsou jakási samoz ejmost. Jakoby

šIo o reklamaci, o nárok na to, co mně, resp. nám p ece pat í a oč jsme více

či méně tu atam šizeni! Avšak ohrožen je cel 'svět'

odtud, z izkostí dvacátého století se světov mi válkami, gulagy a nacis-

tick mi koncetráky, s rasismem a t ídní nenávistí, s. teroristickou zběsilostí,

měIy vyr stat nevládní či jinak nezávislá občanská hnutí, pťostě uskupe-

ni tiasb odpovědn.ich' kte;í se odspoda, zdo]a hlasí o práva svá a světa,

Helsinské ,rytory, jejichž spontánním posláním je monitorovat stav lidsk ch

práv v konkrotniÁ híc et nunc, a tak uvádět onen shora pr štící.absolutní

LkoI o reálně prisobícím závazku tam, kde se skutečně odb 'vají existenciální

osudy lidí a bytostí.
Kartesianismus jakožto jeden ze zák]adri moderní ,,objektivní" vědy roz-

dělil svět na sféru subjektivní, smysluplnou' a na sféru objektivní, beze_

sk.iclr právech je mezinárodní nebo trefněji nadstátní, transetatistick '' Ruší

,r"*ráort darré lokatity tím,Že ochraruje občana jakožto člověka, takže by

bylo možno ono dictum p evrátit: droits du citoyen comme ] homme'-'-l;k 
spirituďně charikterizovat tuto situaci? Jednotlivé lokality se tím

stávají 3en lokalitami, jejich ,,životní nauk1" _ ať zděděná' nebo uměle okt-

;;pval - se ukazuje juto jua"n z p íkladri.a tím voiky ngvolky ztrácí svou

iaksiautomatickyfungujícíabsolutnost,t,akŽeserelativizuje.Lidskátenden-
ce po nahlédnutí nezri-stává stát na paradoxní pozici ,,všechno je relativní",

,,1',z..,uutu.há a pokračuje: srovnává stanoviska' adí je pod}e rrizn]i'ch kri-

tžrii, prosto setážedáI. To však p ece znamená,Žese vytrácí suverénní lidská

bohárovnost; tazate!é se ocitají v pokornj'ch nejistotách'neutuchajícího hle-

dání, na nekončící pouti za poznáním, a to skrze vnímání druh1ich a v dialogu

Jil''*]. D" tétá kategorié pat i nejen putování lidí po zpťrsobu badatelri

;.^"J;* (nap . vědeck ) orientovan ch, lle i ti religi zně zakotv-ení, kte í

,rrou lríru ziji;atozto vžáy nedostačiví vě ící, takže vždy znovu opravdovost

víryhledajícípartne ismiouvyspreordinovanouabso}utníinstancí.Pod.
mirrko,_, oné ..ik'.-' odpovědné vč1eněnosti není název této instance - možno

lr;*vr^, Brih nebo horizont všech horizontťr (Václav Havel) či tantras -
n1ibrz-'k1'tueně poctivy vj'kon pokorné partnerské orientace.

Prostě: člověk vycházi , kláu'ur a áospívá do společenství' v němŽ jest

murespektovatdruhé,podobnéijiné'areflektovatjejichivlastnípozice.To
obtížné je setrvat v tomto poutnickém pohybu' Evropská civi]jiape pama-

. ,u3" ,.u jeden dávn ' exodus podobného typu' Mám teď na"mysli staro eck

synoikošmos, totiž exodťs pií'l.'s''ík,i rodin, rodri a kmenri do' společenství

iácte pons' kde ,, prostoru athénské a8ory se'setkávají svobodní občané,

aby po3ednali o věcech spoiečného zájmu, čímž se na světlo sr'ěta vyno uje

,aroá.t toho, čemu dnes íká*e politika v demokratickém (pariamentním)

smysiu slova. Dnes jde o synoikosmos globálních rozměrri'

Slovo synoikosmL má .r' t<meni oIKoS : drim, obydlí' do19v T 'žv raz

se oz várrě slou,, eko-logie. Ta rěklamuje_pozornost k prost edí, v němž čio-

vÉt zi:" Tato rek]amacJ však:zristáva žaneta do antropocentrismu, jestiiže

usilujeočistotu.vod,vzduchr:adostatečnéačisté.zdroje.energie,ozdraví
rostlin, zví at apod. pouze kvrili člověku, pouze kvrili j9tio 

9r,a.'*=osti' 
kvri-

ii udržení rozvoje společnosti nebo alespo r kvrilÍ zachování lidského rodu'

Užsamoporo"uměnívyrazuekologiejakožtonaukyoprost edí,r'němžjest

iidemžít'naznačuje,žesvěťabytostijsouprost edím,totížprost edkem

k lidskému pobytu-
Spolusproměnouobčansk chprávvlidská,tedyspoluse\'zeŠtupemse-

beurÉující lokaiity na irrove univerzáIní humanity, se p ihiašuje právo světa

a bytostí na světě existujících. Je t eba zacházel s věcmi a s p írodou nikoii
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pouze jako ti. kdo exploatují. n'í'brŽ jako ti' kte í spoluexistují. Zacházím se
stromem nejen jako s tím. kdo mně či nám poskytuje d evo a stín a krásu
a ovoce '. ,. ale jako s partnerem svého a našeho pob1 vání v tomto světě. Mě-
io b-v- tedy jít o práva pl."-noucí z univerzá}ní ekolágie. tedy o práva ještě vyšší'digniti,'. 

neŽ jsou práva lidská: o práva bytostí vrj'bec' o práva existenciální,
o práva ce]ostní.

]vÍoŽná, Že místo dvojice ,,globalita - partikularÍta,, by byla vhodnější
.,giobalita - loka]ita". Ce]ou minu]ou éru uzav enych společenství by by-
lo moŽno označit za končící dějinn ťttvar, charakterizovateln; lokalitou či
lokalitami - na rozdí] od dnešní éry'iokalit proiomen ch či prolamovanych.
Každá éra se jakožto entita prezentuje jako jist smysiupln1 celek a nejen ja-
ko jakási pouhá hromada shrnut1ich st ípkri. Uvažuje se o spoiečném ,,duchu*
toho kterého období (spiritus temporis). Tak duch novověku charakterizuje
novověká věda. která na rozdíI od d ívější kontempiace není pouze jakousi
spirituální meditací o božském díie, n brž aktivním promě rováním daností
existujícího světa.

Které změn-v- v-u-značují konec novověku, tj. poslední periody evropského
v:ěku? Zakladním ]aděním novověké spirituality byl rozpad všeho, co jest'
na res cogitans (subjekt) a res extensa (objekt), a témě neomezená drivě-
ra v subjekt. kter si objekty díky vědecko technickému rozvoji pod izuje.
Druhá polovina 20. sto]etí nesdílí již onu novověkou drivěru v dějinn po-
krok. Existencialistick]i nihiiismus kolem poloviny našeho stoietí,v5lznačuje
kritick1i ziom spirituality optimisticky laděného subjektu. Člověk (subjekt)
je vrŽen do objektivního světa izo]ován a je sám: zoufale rozvrhuje své plány
do bezesmyslného okolí.

A tu se náh]e znovu v1'no 'ují modernou pozápomenuté moda]ity lidského
poznávání. jako nap ' vyhlížení bytí skrze naději, v čemž se skrze pokornou
lidskou citiivost ohlašuje to. co je lidsky nemyslitelné a nepoznateIné. Čtověk
není vševědoucí, poznává jen malou část světa, kter ho obklopuje. on však
toto ví! on ví' že existuje ve veškerenstvu, že je ve vesmíru. Ví, Že je omezen'
zná svoji klauzuru v horizontu lidsk1ich moŽností. Nicméně vnímá hranici
jako takovou, tj. nikoli jako konec, definitivní zeď celého domu s názvem
..sr'ět''. n1;.''brž jen jako poh1'blivé lidské omezení. hranici, za níŽ vŽdy cosi
ještě jest. Nevidí TOTUM světa jak vnější pozorovatei, tuší svět jen jako
obyvatei všehomíra, v němž - a jen v němž - bydií společně s ostatnímí
bytostmí - obyvateli'

Právě takto, totiž jako tušení, veimi lehoučce se h]ásí k siovu to, co člově-
ka radiká]ně p esahuje. Místo superiority a pánovitosti exploátora ohiašuje
se subordinace člověka, jeho p íslušnost ke všemu spolu existujícímu. To ize
ovšem post ehnout i na osudech privodního reprezentanta lidské suverenity,
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ovšemže nejedno ,,vě ení" v Boha či v bohy není spojeno s pochybo-
vání. protože pro vě ícího prostě Brih i bohové jsou. Náboženská víra se
v k es anské tradici vyjad ovaia česk m s]ovesem PISTEUEIN a latinsk m
CREDERE. B ti PISTOS neboli CREDERE v k es anské tradici nezname-
ná nutně, Že ,,na něco vě ím" či že ,,něčemu vě ím", nap ' vě ím, Že zítra
bude hezky nebo že se ve vesmíru vyskytují bytostí podobné pozemsk;im
tvorrim nebo že existuje cosi, co nese název ,,B h" či ,,bohové". Takové ,,vě- .

ení" latina zpravidla vyjad ovaia spíše nap . s]ovesem PUTARE, totiŽ míii
něco na takové či onaké, domnívatÍ se. Vě ení tak, jak se mu v starozákonní
i novozákonní tradici rozumí' je akt oddanosti zcela v duchu zvolání AMEN,
znamenajícího stvrzení smluvního partnerství, jeho pevnost. snahu vě ícího
o spoiehlivost vriči smlouvě, i když vě ící jakoŽto pouh čiověk vŽdy nějak
zk]amává.

Takol'é vztahy se p irozeně často obejdou bez í1islovného odvo]ání na
..to božské". V pozadí spolehlivé p íslušnosti a vydávající se oddanosti stojí
to, čemu k es ansko-evropská tradice íká láska. Německ v raz pro víru je
GLAUBE, což poukazuje k slovesnému tvaru GELOBEN a ten zase k v ra-
zrim LIEBEN, LIEBE. Láska tu neznamená pouze jak sí druh sentimentu, ,

protikladn od nenávisti, n1 brž znamená ono ,,spočinutí v náručí Boží"' p i_

pomínající vztah rodičri k dítěti, oddání se v drivě e. Nicméně tento akt
dr3věry v druhého, v společenství lidí a bytostí tohoto světa je - by t eba
nev}ísIovně - tím ,,boŽsk m".

Má_Ii b}'t diaiogick LoGoS alespo do jisté míry sárrr sebou, neobejde
se bez sebereflexního poukazování 

'.nad sebe". AnÍ u tak dialogu v1''daného
myslitele. jak1 m byl S kratés, není ďalogická cesta k pravdě otev ena z ]id-
sk}ich sil. I když ričastníci dialogu dodržují všechna pravidla věcného vedení
eči, a to p ísně a p esně, není nijak samo sebou zaručeno, že dojdou pravdi-

vého náhledu. I zde je zjevení pravdy událostí díky čemusi mocnějšímu, než
je lidsk um (rozum) a káze ': jen ,,bude-ii brih ,chtít"; mohou byt na tom
ričastníci poctivého dialogu lépe (nap . VeIk Alkibiades 127 E a na adě
dalších míst sokratovsk ch dialogu).

' Toto ,,nahiédnutí pravdy" .. Jrrš"* net1 ká jen a jen dialogického rozvaŽo-
vání! KaŽdé pochopení, srozumění, nápad, každé světlo náhledu je zásvitem
nejen díky risi]í o zahlédnutí, jak se tomu s tou čí onou'věcí čí záLežitostí
má, in brž i díky čemusi, co usiiující nezvládá. Lze to naz,'rat.,to boŽské",
nebo _ ekněme - to neznámé, a to nikoli ,,zatím ještě neznámé", n,brž to,
co k nám p ikvači z t inácté komnaty jednou provždy nep ístupné, avšak tu
a tam plopouštějící zábiesky poznání.

Jakkoli se myšlení a víra podobají závislostí na ,,vyšším" zásahu,je p ece
možno shledávat podstatné odlišnosti' MyšIenkov náhled v poznání posti-
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,,za zrakem" prozíravého a p ezíravého rozumu. Víra je pro mne p edevším
záIežitostí smlouvy, viz v raz ,,amen", nicméně se v tomto sdělení nehodlám
zabyvat všemi epifaniemi víry, jak je Boží slovo p edvádí.a lidská zkuše-

nost zakouší. Zristanu u racionální komunikace tak, jak ji známe z moderní
doby, tedy jak ji reprezentuje p edevším novověká věda. Ta uzávorkovala
všechna'zásvětí a rozhodIa se prosvět]ovat realitu jen a jen rozumově p i-
jateln mi a exaktně dokazatelnymi postupy. Protože toto rozhodnutí bylo
radikální, nemohl Žáďn dosaŽen v sledek zristat dogmatic&y neot esiteln1

a bylo nutno ho v rámci dristedné věrnosti privodním principri.m vědeckého

bádání znovu a znovu podrobovat novému zkoumání a novym otázkám- P í
veškeré redukci skutečného světa na jednu jedinou cestu lidského bádání,

uvažování a vnímání zbylo díky oné radikální otev enosti (by _ opakuji -
jedním jedin m směrem) cosi nekonečného, cosi, co každého vědce p esahu-
je a činí ho pokorn m. ByIo p i tomto vědeckém putování nalezeno mnoho
drileŽit ch a užitečn ch pravd, kter ch se dosáhlo jakoby bez víry v Boha'
ba právě s v1 slovn; m uzávorkováním religiozity, jak jsme se zmínili.

Nemyslím si siie, že to bylo možné ve všech ohledech bez Boha, avšak ani
tímto směrem teď nechci vést svou'argumentaci. Ba dokonce jsem p esvěd-
čen, žeje-li něco pravda, ted1' opravdu pravdoucí pravda' tak to nemriže b t
bezbožné. Brih není neiozumir;í, to jen člověk sv m rozumem nedostačuje
a je odkázán k stáIé pouti, pokud je obyvatelem tohoto slzavého ridolí.

otázka a rikol tedy zní: nedeklasujme a neodmítejme vědu, protože její
stálé pokorné hledačství toho nezasluhuje, n1 brž právě naopak: snažrrr-e se jí
porozumět. (...)

_ ByIa ot esena p edsudečná víra v kauzáIní determinismus dějri probí-
hajích v tzv. objektivní realitě, a to nikoli proto, že by ten čí onen 'vědec
konvertoval od determinismu k teieologii (finalitě), nj,b i když zlistavá vě-

ren onomu privodnímu rozhodnutí novověké vědy abstrahovat od teleologie,
obzvláště pak reiigi zní. (...)

KdyŽ apošto] Pavel odmítá ,,biáznovství lidské" (1 Kor 1, 18-25), má
na mysli právě zbloudilé sebezrazující myšlení. Proto neodmítám, ba ani

leuzávorkovávám myšlení. Vě ení musí obstát p ed pln m vědomím a není
iezervováno jen pro trans, mdlobu nebo snění. Řeknu to p ímo: není rezer- 

'

vováno pro oblast iracionálna. Česk ' v raz ,,víra" p ipomíná latinské siovo

,,verus" a německé ,,wahT". Víra sice není nutn1 m v siedkem myšlenkov1 ch
manipuiací typu vyplyvání - nap . Ý rámci logíckého kalkulu či jin ch drika-
zov ch sekvericí' nicméně je žíta uprost ed myšiení. Víra je záležitostí pra-
vosti a pravdy' nikoli ovšem jakožto čehosi' co tu ,,fakticky" existuje bez mé
ričásti, n brž takové pravosti a pravdy, která na mné záIéží, protože pramení
z mé lidské svobody p ijmout nebo odmítnout nabízenou smjouvu.
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totiž v exaktní p írodovědě, která v naší době ' ovšemže neustále věrna své

věcnosti a p esnosti - proměru.je své někdejší ladění-
od počátku dějin lidstva se odehráva] b_oj mezi věrností transcendentní

instanci a mezí neustáiym k]esáním do imanentního antropocentrismu. TéŽ

bytostn smysl'evropsk ch dějin je založen právě transcendencí. Tu p edsta-

"'_'3. 
i"i. ecká idea lidské odpovědnosti vriči }idské vlastní ctnost'i - ARETE,

totiž starosti o duši, z niž vznikal nelehk modus občanské svobody jakožto

neustá]éhobytí na cestě, jakož i evropské p ijetí starozákonního zjevení pa-

prosto neimanentního, jedinečného; suverélního a do našeho časoprostoru
inkarnovaného Boha, s nímž je t eba počítat a jímž počíná evropsky iaděn'
letopočet. Moderna krok za krokem likviduje ceiy ,,onen st'ět" a imanen-

tizace dosahuje vrcholu. Č}ověku nezb1ivá nic, |odle čeho by se mě] ídit,
pohybuje ge sem a tam bez jakékoli precedence, bez jakékoli preordinace;

nekráčí po cestě odněkud někam, n brž osciluje na místě svého fatálně be-

zesmysiného v skytu' To je tedy konec eurověku' P edává světu to, co - byť
jím formováno - zradil: vztah k pravé transcendenci (lat. trans - cendence)
jakožto možnosti lidsky, totiŽ celostné Žít. v okamžiku, kdy se Er'ropa tak
daleko odch 'lila od fundamentálního smyslu, stal se smysl životní otázkou,

V této situaci se Evropa setkává s ostatními kulturami. Jiné kultury ta-
ké nabyly svého jédinečného tvaru díky svému smyslu' vztahujíce jedinečné

dějinné danosti k transcendentnímu riběžníku - v podobě t eba sledu zbož-

štěn ch vládcri. P esouvání ontoiogického fundamentu do ontické reality osob
' znamená ovšem jakouši zradu bytostného určení transcéndence jako takové,
protože to, co má-b t a je TRANS (onde, za, p es), se stane tím, co je zde.

Následkem'takové descendence ryzí transcendence je i novověká imanentiza- .

ce hodnot: technoyěda je potom iyce svázána s ontick1 m obratem nejprve
jen evropské a potom i globální spirituality. opanování a expioatace světa
byly antropocentricky prohlášeny za nejvyšší cíl technovědné civilizace.

Na počátku evropské éry spat ujeme tedy eckou spiritualitu: totiž du-
ši jakožto otev enost jednotlivého člověka transcendentnímu nároku; potom
pŤíchází k esťanská transcendence, tot1ž Brih jakožto žárlívy a milující otec,

kt-erjl se obrací na kaŽdého jednotiivce se svou nabídkou smlouvy a se svou

otŤešnou obětí, slibující vykoupení. Řecká transcendénce naiezla v k esťan-

ství svr1j nitern prostor, proto p ijetí k esťanství je signifikantní událostí
ewopské spirituality. K esťanská spiritualita uchvátiIa Evropu potom jako

horečka. Avšak Evropa s ní čím dáI tím víc manipuiovala a nakonec zradi
la, jak dokumentují katastrofy 20. století. Evropské kujturní superioritě se

tímto zprisobem po právu dostává odměny za troufaly eurocentrismus.
Evropá neodevzdďa však pouze své dítě, totiž symbi zu techniky s r'ě-

dou,. celému globu, n1íbrž pocítila téŽ probiematičnost takového v jistém ohle.
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du danajského obdarování. Díky tomu se otev ela a otbvírá ne-evropsk1 m
spiritualitám' Tím svět zakusi] kulturní otev enost: otev ely se kultury na-
vzájem, Světověk začínáznovuobjevem starych pravd' protože člověku doš]o,
že d vody, které vedly k potlačení a zaeváŽení jak cizích, tak oněch vlastních
d ívějších pravd, již pro ně dávno neplatí, a že vlastně uŽ dávno nestojí na
pozicích' z nichž se mu cÍzí či někdejší postoje jevily velice bláhové.

Siovem .,dávno" míním teď posledních sto _ stopadesát let. Respekt
k těmto jin 'm, ,'nemoderním" postojrim vnika] do všeobecného povědomí
velmi pomalu. Teprve v druhé polovině 20. století začínají ně}rte í vnímat
následky oněch zprvu tíchy'-ch a málo pozorovateln ch proměn' a to jakož-
to něco osvobozujícího. Světověk se ohiašuje znovuzjevením transcedentního
nároku coby epocha, která následuje po smrti eurověku, zem evšího nebo
p ínejmenším zmírajícího na svou partikularitu. Smysl světověku je nazTLa-
čen již v jeho pojmenování' Jde o smysl dějin' celého lidstva. Ba jde konec
koncri o smysl ještě vyššího ce]ku. totiž celku všech ceikri: celého světa -
a v rámci této giobální a světové historie opět obráceně o smysi každého
individua. ať už č]ověka' zví ete, květiny nebo této či jiné tokality, rostlin,
vody nebo kamene. Pro č]ověka jakožto ZooN POLITIKON to znamená,
Že má začlenit to svoje v]astní h išťátko či dějíštko do společného dramatu
s názvem .,svět". avšak je p itom nijak neopouštět.

Nložno extrapolovat dva protikladné celkovostní koncepty: totalismus
a ho]ismus. oba akceptují giobalitu. Tota]ismus se vzlahuje ke komplexrim
a ce]ku světa zprisobem nad azenosti, holismus naproti tomu pod azenosti '

nebo lépe včIeněnosti. Totaiismus redukuje p irozenost (onen pohyb ,,žití"):
chce b1 t se vším hotov, chce uchopit všechna',,fakta" do své ruky a tím
dostat do ruky nástroj s názvem ,,hotová pravda celku", takŽe potom dis-
ponuje ,.ideoiogií". Díky tomuto majethictví své ,,učení" indoktrinuje všem
těm' kdo ,.zatím nepochopili". Má v rukou univerzáIní pravdu a smí a mriže
totáIně manipulovat. Ho]ismus sice ví o komplexitě a veškerenstvu světa; má
čIověka (i lidstvo) všďi jen a jen za ričastníka, stojícího uprost ed ostatních
jakoŽto podílník. Holismus usiluje o respekt k pluralitě a polyformitě' k ta-
jemství a neproniknutelnosti a neprobádatelnosti všehomíra, tedy - ačkoli
nep edstavuje v žádném p ípadě ani ,,suverenitu" relativistického stylu _
akceptuje rtizné zprisoby, jimiŽ lze vyhledávat, vytušovat a vyhlédat pravdu
a jimiž k nám pravda proniká.

Vy-vádění z klauzury svojství do otev enosti, a tím do globálního í 1o-

kálního společenství. Ize nazvat edukací, v1'chovou. Vychovou zde ovšem
nemárne na my'sli mentorské poučování, n1 brž vyvádění z omezen ch názo-
rri a partikulárních zájmri. krátce z uzav enosti do takové otev enosti. kde
miiže b 't člověk či ]idstvo skutečně ,,mezi", kde mri'Že skutečně odkryvat
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druhé a druhost a jiné a jinakost, vy-tahovat (er-ziehen) z jednostranností
k mnohostrannosti, od fragmentarity k srozumění s veškbrenstvem jsoucího:

odpovědná b5ltost zde a nyní, lokalita' která mí í k bytí spoiu, holisticky
pojímané globalitě.

ČIánek 18 Paktu o lidsk ch právech zdriraz tuje v části první právo na
svobodu myšIení, svědomí a náboženství, tolíŽ právo vyznávat víru podle
vlastní volby a svobodu nábožensky e sdružovat. Slovo ,'vlastní volba",
zdrirazněná znovu v částí,2, se poněkud míjí zmíněnou lidskou vydaností
yí e. Sama podstata víry jakožto obdarování nehodn1Ím a nedostatečn;'m
vě ícím a nikoli majetku k suverénní manipulaci p edstavuje viastně pod-
statu partnerského společenství hledajících iidí, která konec koncri je étosem
Paktu.

Skutečnost kolem mod'erního člověka jiŽ není zjevnou p ítomností nadp i-
tozené síly, p i nejmenším ne tak zjevnou, jak tomu rozuměii naši p edkové.

B5,'1 to právě posun v ,'p irozenosti" ' ktery' promě oval a proměnil srozu-
mění lidí se světem: věda systematicky - čím dál, tím víc - odh]íŽela od
ne-p irozeného (božského) prisobení v rea]itách a osudech. Pojem ,,p iro-
zen}r" dostával postupně novy obsah: nadp irozeny hybatel je uzávorkován
a odkazován kamsi do mimop irozena. Postupně pat í stáIe více ke kázni,
slušnosti, exaktnosti, seri znosti, vědeckosti novověk1 ch p írodovědcri zkou-
mat běh světa a ád věcí pouze a jen ,,p irozeně".

Proti vyrazu ,,racionální" stojí v1 raz ,,iracionáiní". Latinské ,,ratio" má
mnoho v1'znamri: počet (rozpočet, írčet, součet), p ehled (vykaz, seznam)'
záležitost, vztah, poměry' rozum (rozmysl, rozvaha), d kaz (závěr, v1 vody),
názor, pravidla ( ád, soustava)' teorie, ... Y raz,,racionální" - v dnešním
českém jazykovém izu Lze nejspíše p eložit jako ,,rozumny". ,,Iracíonální"
by se potom mohlo mechanicky p eložit jako ,,nerozumn ", pop . 

''protiro-
zumovy", avšak čeština ve skutečnosti tomu slovu rozumí trochu posunutě:

vymykající se rozumu' Iozumem nepochopiteln', nadsmyslny; v matematice
potom jde o číslo, které není možno vyjád it z]omkem s celym sčitatelem
a jmenovatelem, nap . odmocnina 2. Soudím, že racionální jakožto rozumny
je tím p ekladem, kter1 nejspíše vyjad uje to, nač mí í titu] mé p ednášky.

Komunikace je prostě spojení, takže racionální komuníkace znamená ro-

zumné spojení, eventuelně srozumitelné spojování, pochopitelné kontakto-
vání, proces p edevším lidského vztahování - dorozumívání (avšak nejen

mezilidského - i srozumívání se zví aty a s p írodou a se světem vribec).

Nez ídka sl 'chám a čtu) že slovo ..religi zní" jakoby odkazovalo spíše

k iracionalitě. totiŽ k tomu, co je rozumem nepochopitelné, nadsmyslné'
S religi zními vztahy souvisí p ece víra jakožto pry' víra v něco - vě ení není
konsekvencí etězcri rozumov]Ích drikazri, nybrŽ zázraku, tedy toho, co stojí


