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• 5

Západ byl Ruskem fascinován. Od chvíle, kdy na ně narazil, si kladl otázku, co Rusko je. Byl jím přitahován
aměl z něho strach. Pokoušel se je přimět k tomu, aby se stalo součástí jeho světa, a na druhé straně se snažil
je z něj vypudit. Ani v prvním, ani ve druhém případě se mu to nepodařilo.

• 15

Lidé u [dnešní] moci jsou (…) tytéž osoby jako předtím. Kdyby tomu bylo jinak, Rusko by mohlo přistoupit
k zásadnímu a oficiálnímu vymýcení komunistických idejí, k damnatio memoriae své komunistickéminulosti.
Mělo přistoupit na to, že bude „born again“, že se znovu narodí. Že učiní to, co udělalo nacistické Německo.
Avšak vRusku se naopak dělalo všechno pro to, aby se takové obrácení nemuselo podstoupit. Namísto toho,
aby se země vyrovnala se spoustou zločinů a podlostí, prostě je anulovala. Byly překryty velkým divadlem
carského dvora a pravoslavných liturgických obřadů, které se už jednou částečně utápěly ve lži a nyní se v ní
koupou zcela. Nikdo nebyl potrestán za komunistické zločiny; zatímco řada nacistů byla oběšena. Politický
personál nadále zůstává, i když se vyměnily některé hlavy.

• 19

Odkud se berou tendence zmnožovat pravdu až do té míry, že nikdo už neví, kde je pravda?

• 31

Ruský lid není ve svém náboženství vzděláván výkladem pojmů. Je to zbytečné, neboť má přímý přístup
k náboženským skutečnostem, a to pomocí prostého vidění. Místo poznání zaujala síla emoce. Kněží mají
všeobecně slabou teologickou a filosofickou výbavu, a především se po nich žádá to, aby byli bezvadnými
liturgy.

• 36

(…) Úměrně tomu, jak [Rusko] ve svém nitru žárlivě obdivuje evropský řád, jej navenek proklíná.

• 36

(…) Když se ruský člověk noří do nádhery liturgie, když se tisíckrát pokřižuje před ikonou, když pláče
a bije se v prsa pro svou nehodnost, nachází se ve stavu, který nijak nepřekračuje řád subjektívnosti, nebo
jednoduše citovosti. Prožívá intenzivně přítomný okamžik, vžívá se do své role, dojímá se. Věří, že je tím,
koho hraje.

Ale když se ocitá tváří v tvář životním úkolům, zjišťuje, že je pro ně žalostně málo vybavený. Ruskému
člověku chybí habitusmorálky, který nezískal, protože v něm naděje na vizi snížila jeho hodnotu. Chybí mu
znalost a praxe povolání, protože má za to, že se bez nich může obejít, jakmile mu kontemplace umožnila
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zahlédnout krátké spojení vedoucí k jejich zvládnutí.

Mystická netrpělivost umožňuje ruskému člověku věřit, že všechno je možné vědět, aniž je nutné se tomu
naučit. Ruskou konstantou je hrdost na to, že se dosáhlo mimořádných výsledků (obrovský zvon Car kolo-
kol, obří dělo Car-puška vytvořené v dobách prvních carů, vítězství nad Německem, Sputnik) pomocí rela-
tivně jednoduchých prostředků. Nevzdělaný a inspirovaný mužik dosahuje vynikajících výsledků a svého
užaslého nepřítele svaluje na zem: jde o společné téma literatury i filmu.

• 38

Ruštinamá pro (…) označení [pravdy] dvě slova. Slovo pravda znamená nejenom pravdu, ale také spravedl-
nost a nakonec také shodu s Bohem, který je prvotním zdrojem pravdy a spravedlnosti. Slovo istina zna-
mená pravdu pozitivní. Pravdu faktickou, to, co máme zde před očima a co si můžeme ověřit. Istina je méně
vznešená než pravda. Na deformacích učiněných běžné pravdě, istině, příliš nezáleží, protože nad ní září
pravda jako útočiště. Toto umožňuje, jak zaznamenali cizinci, že se v Rusku lže ve vší upřímnosti, celou
duší. Neví se už, kde je pravda, protože shoda slova s věcmi, jak jsou a jak se odehrály, a tedy to, čemu my
běžně říkáme pravda, je zpochybnitelná zcela odlišným zápisem v rejstříku jiné, vznešenější pravdy. A kde
jinde může tato pravda být než v oblasti nedostupné pro toho, jemuž se lže? V oblasti, která je nedostupná
samotnému lháři a která je pouze virtuální a ve skutečnosti nedosažitelná.

• 51

Pravoslavné náboženství bylo v očích petěrburských imperátorů užitečnou věcí, neboť zajišťovalo soudrž-
nost impéria, obzvlášť ve chvíli, kdy se začalo rozrůstat na západ obydlený katolíky a židy a také na jih i na
východ, kde pronikalo na území patřící zemím islámu. Pravoslavné náboženství představuje rovněž ar-
chaismus zabraňující vstupu moderních idejí, který je zároveň na překážku vyžadované účasti na evropské
civilizaci. Korpus církve je tak zcela včleněn do státu.

• 68

(…) Kult, jakým Dostojevskij zahrnuje Krista, je nepochybně upřímný, ale to z něj ještě nedělá křesťana, ba
přímo naopak. A právě v tomto bodě Dostojevskij řadu těch na Západě podvedl. Z Krista spojeného vjedno
s ruským lidem se stává v podstatě modla. Kristus je ikona, není Božím Synem, ale je synem Ruska.

Ve srovnání s Gogolem uskutečňuje Dostojevskij posun. U Gogola jsou tři pojmy, pojem Boha, pojem cara
a pojem ruského lidu, ještě odlišeny, třebaže jsou spojeny.Nyní jsou spojeny v jeden celek. „VěřímvRusko.“,
říká v Běsech jedna z postav, Šatov, který je Dostojevského mluvčím. (…)

• 81

Západní myšlení se při svém chodu řídí formální logikou. Vtiskuje juristický rys jak životu politickému
a sociálnímu (vlastnictví), tak i životu náboženskému. Rusko dává před racionálním uvažováním a před
planým mudrováním přednost intuici. Slavjanofilové tomu říkají integrální poznání.

Je obtížné definovat integrální poznání, nebo spíš je to zbytečné. Je analogické k poznání mystickému, jež
je v pravoslavné církvi alfou a omegou duchovního života. Je jeho ústřední vizí. Omezuje-li se pouze na
zbožnost, není co namítat. Vymyká se popisu. Pojí se s negativní teologií, na jejímž vrcholu nemůžeme
o Bohu říci nic, co by nemuselo být okamžitě popřeno. Bůh je nad krásou, nad dobrem, nad pravdou, nad
bytím. Latinskému křesťanství je toto přibližování se (k) Bohu známo a ponechávámumísto vedle pozitivní
a racionální rozpravy o Bohu. Důkazem toho jsou svatý Jan od Kříže a v jiném žánru také Karl Barth. Ale
pozitivní a racionální rozprava představuje v očích slavjanofilského myšlení něco strašného, vidí v ní jen
mrzačení náboženství racionalismem, mudrováním, juridismem.

Jenže v devatenáctém století, a nepochybně už předtím, tento typ myšlení překročil náboženskou sféru.
Zahrnul celé Rusko. Rusko se stalo dodatečným předmětem tohoto „integrálního poznání“, a najednou se
vymykalo nejen kritice, ale také jakékoliv analýze. Stalo se nevypověditelným. Je tu znova to, co ve své básni
(…) slavnostně prohlašuje Ťutčev: „Rozumem [umom, tj. povrchním rozumem] Rusko nikdy nepochopíš, /
žádnýmmetrem nezměříš, / v Rusko pouze uvěříš.“. Vše, co je ruské, vstupuje do oblasti víry, jinými slovy
do sféry integrálního poznání. (…)

• 95



Alain Besançon: Svatá Rus 3Alain Besançon: Svatá Rus 3Alain Besançon: Svatá Rus 3

Leninův stát bude mít sílu Ivana Hrozného. Stát-strana bude mít stejně posvátný charakter jako car, pro-
tože v sobě zahrnuje duchovní princip materialistické spásy a činí ze sebe jeho strážce. Posvátné učení bude
uloženo v arše ideologie, bude mít své kněze, ideology, svou přední hlídku, svůj předvoj. Umožní vznik
liturgie, která bude stejně skrupulózně konzervativní jako stará, ne-li ještě mnohem více. Prostřednictvím
této liturgie a pomocí strnulého „zdřevěnělého jazyka“ neboli newspeaku, který s ní bude spojen, a prostřed-
nictvím nových ikon, jež nebudou podobně jako ony staré představovat tento svět, ale budoucí ideální svět
– socrealismus, „socialistický realismus“ – bude lid převychován. Přijde o naději kontemplovat nestvořené
světlo, ale zakrátko spatří oslnivou záři světla komunismu.

Nový stát budemít rovněž sílu PetraVelikého. Vymete všechna impedimenta ruské společnosti, její rozkladné
návyky a její ztrouchnivělou, červotočivou strukturu a poskytne Ruskumoderní výkonnost, technologickou
a vědeckou sílu, nutnou k tomu, aby se mohlo stát základnou a nástrojem světové revoluce.

Lenin uspěl. Dobyl ruský stát, dal mu Čeku, daleko početnější, než byla Ivanova opričnina, a stejně tak
krutou. Zotročil lid mnohem tvrději a totálněji, než to dokázal Petr. Zničil staré kádry státu a přinutil jej
ulehnout na prokrustovské lože, jež pro něj přichystal. Podařilo se mu vytvořit nový režim. Obklopil jej
strážci a ti režimu umožnili trvat po sedmdesát let. Ale nedokázal vytvořit novou společnost. Jeho utopie
zůstala utopií. Vědecká záruka nehrála roli: šlo o falešnou vědu.

Ale pro přesvědčení sebe a také světa o tom, že se utopie vtělila, že neexistuje jenom komunistický režim,
ale také socialistická společnost, bylo nutné lhát. (…)

• 118

Lenin si liboval v krvi a „neúprosné potlačení“ považoval za tu vůbec nejkrásnější věc. Přemýšlel o příčinách,
které vedly k Robespierrovu pádu. Dospěl k závěru, že tomu bylo tak proto, že Robespierre nezrušil sou-
kromé vlastnictví a že neměl k dispozici ukázněnou stranu jako nástroj doktríny. Měl pravdu. Lenin zrušil
s okamžitou platností soukromé vlastnictví, udržel jednotu strany založené na marxismu-leninismu zatuh-
nuvšímu v dogma. Jeho režim pak převálcoval dvacáté století.

• 120

Francouzská katolická církev nepřijala moderní společnost nijak nadšeně. Církev nebyla v politice šťastná
a republika ji držela v uctivé vzdálenosti od moci. Měla však velice silné sociální cítění. Právě v jejím lůně
se začínaly rozvíjet první verze socialismu. Dožadovala se větší spravedlnosti, větší rovnosti a většího bra-
trství. Svět tržního hospodářství, individualismu nebo podnikání jí byl cizí. Odmítala základní mechanis-
mus nové ekonomiky, schumpeterovskou „tvořivou destrukci“, která je opravdu velmi tvrdá a krutá, neboť
k tomu, aby podniky přinášely zisk a investovaly, je nezbytné vyřadit ze hry ty, kdo jsou přespočet a jejichž
práce není rentabilní.

Ale vždyť přece, tvrdilo se, existuje alternativní společnost. Žádná nezaměstnanost v ní není a fungují v ní
skvělé sociální zákony. Místo individualismu spolupráce, práce konaná společně, solidární týmy. Pro ka-
tolické prostředí bylo obzvlášť lákavé uvěřit základní lži komunismu o tom, že vytvořil jednotnou spo-
lečnost, ve které se začala uskutečňovat jeho utopie. Ona „společnost“ nebyla pochopitelně dokonalá. Ale
kdyby přijala svobodu náboženského vyznání a vyučování křesťanství, udělala by veliký krok kupředu.
A kdyby tato společnost ještě tak povolila náboženství – a proč ho vlastně nedovolovala? – musela by být
považovaná za strukturálně lepší a potenciálně spravedlivější než individualistická a beznadějněmaterialis-
tická kapitalistická společnost zotročená penězi a konzumerismem.Možnámezi kapitalistickou společností
a společností socialistickou existuje ještě nějaká „třetí cesta“, kterou je třeba vyzkoušet. Tyto názory vzkvé-
taly především mezi kněžstvem a živilo je progresistické křesťanství.

• 121

Pronikání myšlenky komunismu do Francie a průvodní sympatie se sovětským Ruskem, jedno i druhé
předpokládá stále udržovanou nevědomost o ruské realitě. K tomu, aby někdo podlehl pokušením, jejichž
výčet jsem právě podal, je nutné se stát slepým a hluchým, odmítat poznání, a být naopak ochotný přijmout
smyšlený obraz, který poskytovala ruská komunistická lež.

• 123
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Univerzitně vzdělaní lidé byli často uloveni přes svůj humanismus a důvěru v rozum a také přes svou ne-
schopnost si jen představit, že by jim v tomto ohledu mohl někdo lhát nebo že by mohly být číselné údaje
zfalšovány až v takové míře. Bolševismus vždy chránila už sama jeho nepravděpodobnost.
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