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• 14

Skoro všichni se dnes shodnou (byť příčiny vidí každý jinde) na tom, že se církev nachází v krizi. Co ale tato
výpověď reálně znamená? Historik církevních dějin nemůže nepoložit ironickou otázku, ukažte mi prosím
nějakou epochu církve, která nezná krizové prvky? Není církev ze své podstaty vždycky v krizi?

• 15

Prvním a naprosto zásadním přelomem ve vývoji křesťanství byl proces, který v historiografii označu-
jeme jako helénizaci křesťanství, který zároveň měl podstatný vliv na dotváření, formování křesťanství
jako takového. Z původního aramejského jádra, z lůna židokřesťanské prvotní komunity se evangelijní zá-
klad musel transformovat do podoby, která byla srozumitelná pro jejich současníky mimo původní okruh
Ježíšových učedníků a jejich myšlenkový a náboženský svět.

• 16

Adaptabilita, kterou prvotní křesťanské komunity projevily, umožnila proniknout společností tehdejšího
římského impéria, jehož jednotný státní rámec a helénizovaný jednotný kulturní prostor šíření křesťan-
ství rovněž napomáhaly. I když se mnohem později objevily teze, že již tento adaptační proces nenávratně
poškodil prvotní ryzí křesťanství, kontaminoval Ježíšovu zvěst s helénistickým myšlením a znemožnil na-
lezení „historického Ježíše“, ve skutečnosti se jednalo o naprosto nezbytný proces, bez něhož by původní
společenství zůstalo okrajovou sektou a nemělo by naději výrazně proniknout mimo původní kulturní
okruh. Samotný posun a překlad původního poselství do helénské kultury neznamená nutně změnu ob-
sahu daného poselství, nemluvě o tom, že všechny doklady o raném křesťanství čerpáme právě až z řecky
psaných (dochovaných) zdrojů novozákonních textů.

• 17

(…) [Důležitá] je (…) přeměna křesťanství na oficiální státní náboženství se vším dobrým i problematic-
kým, co to znamená. Na jedné straně je tu možnost prosazovat pomocí zákonů a státních orgánů křesťan-
ské hodnoty ve společnosti a dát jí humánnější podobu, což se například zákazem gladiátorských her či
odstraňováním otroctví nesporně dálo. Na druhé straně to znamenalo až přílišné prolnutí a provázání se
státem. Být křesťanem již není riskantní existenční volba, ale naopak předpoklad společenského postupu
a sázka na jistotu. Do církve se tak nutně nahrnuly zástupy pragmatických oportunistů, kteří pro své in-
stinkty i uvnitř církve snadno realizovali rychlý postup.

• 19

Raně středověká společnost byla negramotná a agrární a tomu odpovídalo její vnímání a prožívání křes-
ťanství. Kněz, jehož vlastní znalosti byly poměrně rudimentární a stěží srovnatelné s předchozí dobou, pro
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ni byl obřadník, který pomocí správně provedeného rituálu zajišťoval přízeň nadpřirozených sil, ochranu
a zdraví, úrodu a plodnost. Protože koncept Boha byl příliš abstraktní a vzdálený, obracel se středověký
člověk raději na svaté jako přímluvce, kteří u Boha vše zařídí. Jistota přímluvy vzrůstá s možností sdělit
potřeby přímo ostatkům světce, jakožto přímého prostředníka. Církev tak postupně vytvářela nové formy
zbožnosti, které saturovaly potřebu středověkého člověka pro zajištění úrody a bezpečí, díky čemuž mizí
různé magické a pověrečné praktiky.

• 21

Odpustky představují zdařilou adaptaci na potřebu zbožného středověkého měšťanstva projevit svoji ná-
boženskou úctu a vyrovnat si s Bohem své „účty“ způsobem, který jim a jejich světu a myšlení byl blízký
a srozumitelný. Středověký řemeslník či obchodník nemohl trávit hodiny v modlitbách jako mnich, ale mohl
svůj vztah k Bohu a potřebu spásy vyjádřit způsobem jemu vlastním, tedy obdarováním nějaké instituce
nebo darováním almužny na zbožný účel, tedy odpustkem. Na začátku ale stála potřeba těchto nových
vrstev společnosti se nábožensky projevit, na což reagovala vytvořením nástroje, který jim to umožnil.

• 22

Masivní zapouzdření církví do obranného postavení, proměna pestrého středověkého křesťanství na vy-
hraněná militantné ideologizovaná „vyznání“, je zřejmě hlavní příčinou ztráty adaptativní a inovativní
schopnosti a vedla v 18. století k rozvoji paralelních myšlenkových proudů, které zčásti již opouštěly rámec
křesťanské víry.

• 22

Právě psychologicky pochopitelná, ale tím nikoli méně nešťastná panická a nerozlišená reakce na myšlen-
kový svět moderny a na hodnoty, které prosazovala, z nichž přinejmenším část je křesťanského původu
a je s evangelijní zvěstí slučitelná, způsobila, že se církev v této míře poprvé v dějinách stala obhájkyní
statu quo a ideologickou záštitou restauračních porevolučních režimů. Teprve od této doby církevní elity
vývoj v plném slova smyslu neurčují ani se na něm nepodílejí, ale jen ho se znepokojením sledují, kri-
tizují, odsuzují a neúčinně se ho snaží brzdit. Teprve od této doby lze mluvit o opožděných a nedůsledných
snahách o adaptaci na změněné podmínky, přičemž církev po celé období do Druhého vatikánského koncilu
není schopna překonat mentalitu Sylabu omylů moderní doby (1864). Protože dějiny církvi nepřály, rozhodu-
jící církevní elity se rozhodly dějiny a dějinnost existence církve ignorovat a tvářily se, že církev se nejen
měnit nemusí, ale ani nesmí. Není divu, že se pak ocitá mimo hlavní proud vývoje evropské společnosti
a působí jako relikt starších fází historického vývoje.

• 22

O piánské epoše dějin církve se mluví jako o době církve, která sebe samu vnímá jako obleženou pevnost.
Dopadem nedostatečně zvládnutých adaptačních mechanismů došlo k masivní sekularizaci evropských
elit a měst již v 19. století a nato pak pokračoval rozpad lidového masového katolicismu na venkově, kde
již do poloviny 20. století došlo k hlubokému propadu religiozity. Hledání nepřítele se pak na přelomu
století překlopilo i do vlastních řad a vyvrcholilo v. modernistickou a antimodernistickou krizí, která
zdecimovala kreativní elity katolické církve a do značné míry umrtvila intelektuální život církve na čtyři
desetiletí.

• 23

Druhý vatikánský koncil byl díky účasti dvou a půl tisíce biskupů z celého světa a teologické elity církve
prvním koncilem s reprezentativním zastoupením univerzální církve a jedinečným organizačním a intelek-
tuálním výkonem. Po nejméně dvou stoletích konečně zase jednou nezní hlas církve defenzivně, ublíženě
a nedůvěřivě vůči světu, době a lidské svobodě, ale s nadějí hledí do budoucnosti a zdůrazňuje odpovědnost
křesťanů za svět, do kterého jsou posláni, a odpovědnost všech věřících včetně laiků za Kristovu církev.

• 24

Během jediné generace si konfesijní oponenti vytvořily vlastní životní styly, kultury, myšlenkové světy
a zároveň obrazy druhého. Ještě dlouho poté, co už teologie přestala být důvodem k válce, zůstala propast
mezi katolíky a protestanty nepřekonatelná. Z konfesijního hlediska došlo ke vzniku pluralitního prostředí,
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ale byla to pluralita netolerantní, vůči sobě se konfrontačně vymezující, s velmi omezenou výměnou myš-
lenek a obecně vzájemnou komunikací, pluralita, která nezvýšila prostor a míru svobody, nýbrž naopak ho
významně snížila. Za to, že nedošlo k ještě větším škodám, vděčí církve působení humanistické a renesanční
tradice uvnitř jednotlivých konfesí.

• 26

(…) Katolická a protestantská církev po několik století zápasily, zda Evropa bude protestantská či katolická,
aby nakonec zjistily, že přestala být křesťanskou, a teprve poté začaly hledat cesty k sobě pomocí ekume-
nického hnutí.

• 27

(…) Církve díky své závislosti, majetkové, mocenské a strukturální, již nemohou plnit svoji kontrolní a kri-
tickou funkci vůči státní a vrchnostenské moci, jako tomu bylo ve středověku či starověku. Místo role
nositelů společenského dynamismu se tak stávají jedním ze strážců zavedeného pořádku a jsou tak větši-
nově vnímány.

• 27

Zřejmě není náhodou, že například poslední velká epocha katolické mystiky nastává právě v 16. století
v zemích, které společenskými proměnami nebyly tolik postiženy. Ve vzájemné polemice se vyčerpalo příliš
mnoho času, kreativity a energie, které pak církvím nutně chyběly jinde.

• 27

V katolickém prostředí dojde po Tridentském koncilu k posílení prvků centralizace a unifikace. Díky knih-
tisku bylo možné vydat nové liturgické knihy, včetně těch nejvíce používaných, jako jsou misály a breviáře
závazné pro celou církev. Původní pestrost ritů je nahrazena uniformitou. To způsobuje, že se hlavní mešní
liturgie, závazná v latinské formě, nemůže v různých centrech a místních církvích přirozeně rozvíjet, takže
v dalších staletích získávají na důležitosti paraliturgické formy zbožnosti, různé pobožnosti, žehnání, litánie,
u nichž je odlišnost dovolena.

• 28

Další proměny křesťanství lze doložit i na nových a do značné míry dominantních literárních žánrech 16.
století, kterými jsou katechismy, apologie a vyvracení názorů druhé strany. Důraz položený právě na tyto
žánry ukazuje, jak se konfese stahují do obranného postoje a negativně se vůči sobě vymezují. Nejzřetelněji
je ale posun patrný právě na významu přisuzovaném katechismu, jako by v křesťanství a životu z víry šlo
primárně o to, naučit se nazpaměť katechismové definice, osvojit si jejich doslovný obsah. Oproti celému
bohatství různých forem duchovního života individuálního i ve společenství je tak věrouka redukována na
ideologii formulovanou v krátkých výpovědích.

• 28

Církev ztratila hodně ze své katolicity právě tím, že nově utvářela svoji identitu – a to zdaleka nejen na
Tridentském koncilu – v negativním vymezení vůči reformačním církvím.

• 30

(…) Rozhodování se od univerzitního, diskurzivního a trpělivého nalézání optimálního řešení stále více
přesouvá k autoritativním rozhodnutím římských autorit, jejichž razantní výroky v řadě případů způsobí
velké škody.

• 31

To, že se tradice vědecké racionality i technologické inovativnosti rozvinula právě v prostoru západního
křesťanství, (…) není náhodou. Stojí za ní koncept racionality Božího stvoření, světa, za kterým stojí božský
logos, z něhož plyne uspořádanost, a tedy poznatelnost – za světem je skrytá logika a řád Stvořitelovy mysli.
Ve středověku bylo samozřejmostí pěstování všech vědních oborů v rámci klášterních a katedrálních škol,
také kláštery byly rovněž místy zrodu a šíření technologických inovací ryze praktického významu.

• 31
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(…) Konflikt vědy a víry se objevuje právě v poreformačním období, kdy se věda emancipuje z církevního
prostoru a prostředí. Když se ale podíváme podrob¬něji na příčinu fenoménů, jako je kauza Galileo, jejich
důvody jsou opět především v uzavřenosti a defenzivnosti. Oproti středověké církvi se vytrácí pluralita teo-
logických škol, spirituálních proudů a hlavně schopnost tuto pluralitu unést. Případ Galileo byl způsoben
špatným chápáním charakteru biblického textu, špatnou koncepcí inspirace a neomylnosti Bible. Dogmati-
zovaly se výpovědi Bible vztahující se k popisu přírodních jevů, což v žádném případě neodpovídá úmyslu
svatopisce. Za tím vším je cítit strach z ohrožení důvěry věřících v pravdu a neomylnost Bible v podivné
logice, že pokud přiznáme, že geocentrické výpovědi Bible jsou poplatné představě světa v době vzniku
biblického textu, může to vést k zpochybnění její autority vůbec.

Obava a strach z v. domino efektu, myšlení ve stylu „pokud připustíme změnu a pohyb v jedné konkrétní
věci, spustí se samovolný proces přeměn s nedozírnými následky a dojde ke zpochybnění důležitých au-
torit“, se stane oblíbeným argumentem novověkých a moderních církevních elit, důvodem k odmítání
nových myšlenek a pohnutkou k jejich zamítání hned v počátcích. Pokud by se jednalo o princip předběžné
opatrnosti, byl by to jistě moudrý přístup. V podání církve, zvláště pak po francouzské revoluci, se však
stane záminkou k blokování zcela legitimních a nutných změn, čímž se problémy pochopitelně neřešily, ale
naopak akumulovaly a církev ztrácela na své kredibilitě a respektu ve společnosti, zvláště mezi vzdělanými
elitami. Jedním z důsledků bylo například přesvědčení osvícenských státních elit, že takto imobilizovaná
církev není schopna se reformovat na měnící se společnost 18. století, a aby mohla sloužit státu a společnosti,
musí potřebné reformy provést samotný stát. Podobných sporů mezi světem emancipující se vědy, která
získá institucionální zázemí v univerzitním světě, a světem víry, kde církev s nedůvěrou hledí na její po-
stupy a výsledky, byla celá řada, a právě osvícenské elity je v rámci svého zápasu za omezení vlivu církve
dokázaly skvěle využít k ovlivnění veřejného mínění. (…)

• 32

Církevní elity daly (…) přednost opatrnickým, obranářským přístupům, a co hůře – své oponenty a alterna-
tivní pohled na věc eliminovaly a jejich názory proskribovaly, to vše s novověkým smyslem pro efektivitu.
Tím pádem se oprava chybného počátečního postoje protáhla na desítky či stovky let, v případě sporu mezi
heliocentrismem a geocentrismem na tři staletí. Otázka zní, zda mohl někdo brát tento tichý obrat k helio-
centrismu ještě v první polovině 19. století vážně? Jakou asi autoritu a váhu mohla mít mezi vzdělanými
elitami takováto instituce? Zvláště když se k tomu v 19. století přidaly další a další, například odpor vůči ap-
likaci historickokritické metody na Bibli a starobylé církevní tradice, a každý pokus o změnu paradigmatu
byl odmítnut a potlačen.

• 33

(…) Je paradoxním výsledkem evropských dějin, že díky církevnímu prosazení základních křesťanských
hodnot – jmenujme jen respekt k individuálnímu lidskému životu a koncept právního státu a limitované
moci – se vytvoří prostor pro to, aby se společnost začala od náboženství a církve vzdalovat a podíl a roli
náboženství ve svém životě omezovat.

Příčinou je omezená schopnost církevních a náboženských elit adekvátně, včas a zdařile reagovat na pro-
měny společnosti, jejího politického, ekonomického a kulturního rámce, pokles schopnosti inovovat se
a podporovat kreativitu uvnitř vlastního společenství věřících, spoléhání na mocenské struktury, autoritu
a udržování statu quo. (…)

• 34

Nejen reformace, ale rovněž renesance a humanismus představují cenný a vážný pokus o vnitřní obnovu
křesťanství, které je příliš zabydlené v mocen-ských strukturách a institucích, zabydlené natolik, že ztrácí
svou roli kvasu a soli.

• 36

(…) I proudy radikálního osvícenství čerpají z bytostně křesťanských principů a náleží k tragickým para-
doxům moderních dějin, že i tak autenticky křesťanské hodnoty, jako je koncept lidských práv a svobody
svědomí, se musejí krvavě prosazovat proti nevůli samotné církve.

• 44
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Rozvoj konceptu občanských a politických práv, například rovné a obecné volební právo, které se začíná
prosazovat i pro ženy, odkazuje na naplnění křesťanských principů rovnosti a odpovídalo erasmiánským
snům humanistů 16. století o schopnosti člověka a společnosti pomocí výchovy, vzdělání a osvěty vytvořit
humánnější a spravedlivější společnost.

• 46

Papežství mohlo hrát roli kompetentního kritického korelativu vývoje moderní společnosti, ale svojí neroz-
lišenou kritikou modernity en bloc se samo vyřazovalo z možnosti skutečně ovlivnit veřejný život. Vývoj
společnosti 19. století byl provázen mnoha jevy, hlavně v sociální oblasti, které si zasloužily radikální kri-
tiku. Mohly však evropské elity a veřejnost brát vážně hlas, který například v oblasti svobody náboženství
zastával pozici, že omyl nemá právo na existenci a podporu, plnost pravdy má pouze katolická církev: proto,
kde je katolicismus většinové náboženství, má stát povinnost mocensky zajišťovat pozici katolické církve
a potlačovat všechna ostatní náboženství a konfese, zatímco tam, kde jsou katolíci v menšině, má dotyčný
stát povinnost poskytnout katolíkům plnou náboženskou svobodu a občanskou rovnost, a obojí „logicky“
vyplývá ze skutečnosti, že katolicismus je jediné pravé náboženství a jenom to má právo na státní podporu
a ochranu? Až na Druhém vatikánském koncilu zazní osvobozující věta, že si katolíci nemohou nárokovat
jiná práva, než která jsou sami ochotni poskytnout jiným.

• 47

Dějiny nezřídka katalyzují výrazné události, které akcelerují dosavadní trendy vývoje a zároveň je posouvají
netušeným směrem.

• 47

Než hrůzy válečných masakrů druhé světové války zastínily události let 1914–1918, označovali lidé tento
konflikt pojmem velká válka, případně světová válka. A to zcela právem, protože šlo o událost v mnoha
směrech zásadnější než druhá světová válka, která tak spíše představuje dovršení procesů započatých a roz-
poutaných válkou první. Rada historiků a myslitelů mluví vlastně o jedné válce ve dvou dějstvích, jež
odděluje pouze přestávka dvaceti let, i tak plná dalších konfliktů, násilí a zbrojení. Patří mezi paradig-
matické změny evropských dějin, které navždy změnily jejich tvář, ale měli bychom se vyhnout ahisto-
rickému determinismu, podle kterého by první světová válka byla nevyhnutelným následkem vývoje mo-
derní západní společnosti či „logickým“ vyvrcholením soupeření imperialistických mocností. Oč malich-
ernější a lehkovážnější byly motivy mocenských elit jednotlivých států ke vstupu do války, o to krutější
a nelidštější byl její průběh a o to dalekosáhlejší byly její důsledky pro evropskou společnost a celý tehdejší
svět.

• 51

Všechny velké evropské národy utrpěly ztráty na životech v řádu milionů. Tyto hluboké rány vysvětlují
i neochotu Francie a Anglie vstoupit po dvaceti letech do nového konfliktu, nemluvě o trvale podlomeném
demografickém růstu. Miliony mladých mužů budou prosté Evropě chybět. Ale i ti, kteří válku přežili
a vrátili se, byli často fyzicky, duchovně a morálně oslabení, zranění nebo dokonce zmrzačení. Evropa obě-
tovala nesmyslné válce celou jednu generaci. V žádném případě se nenaplnilo Nie scheho „co tě nezabije,
to tě posílí“. V případě Západu a první světové války platí spíše „co tě nezabije, to tě zmrzačí“.

• 51

(…) Ještě během války dojde k bolševické revoluci v Rusku – německá tajná služba, aby oslabila trojdohodu
a vyřadila Rusko z válečného úsilí, zajistí přepravu Vladimíra Iljiče Lenina do vlasti. Ten nastolí krutý,
barbarský, utopický bolševický režim, jenž zničí slibné reformní náběhy carského Ruska, uvrhne zemi do
několikaleté občanské války a stane se hrozbou pro velkou část Evropy, kterou pak po druhé světové válce
jeho nástupce získá do své sféry vlivu. Rovněž komunistické strany, které se po první světové válce rozšíří
po téměř celé Evropě, jednají jako agentura Sovětského svazu a slouží jeho ideologickým a mocenským
zájmům.

Hned po ukončení první světové války se pokusí levicové síly hlavně komunistického ražení, ale i různá
další anarchistická a levicová uskupení, o převraty v celé řadě zemí, v Německu, v Maďarsku, na Sloven-
sku, čemuž napomáhá rozpad a rozklad původních státních útvarů: Ruska, Německa, Rakousko-Uherska.
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Vzniknou nové národní státy, které jsou nestabilní, mají zranitelné a nejisté hranice a v jejich rámci nespoko-
jené národnostní menšiny.

• 52

Z hlediska církevních dějin představuje první světová válka na prvním místě otřes myšlení, hlubokou
a radikální diskreditaci dosavadních forem společnosti, institucí, kultury, které dovedly Západ do takové
hrůzy. Dosavadní jistoty a hodnoty se jeví jako překonané, falešné, a to včetně křesťanství, protože většina
duchovních na obou stranách pochopitelné podporuje své národní státy. Papež Pius X. sice odmítá požehnat
jedné straně a „žehná míru“, ale pachuť jisté pasivity – neschopnosti účinné ovlivnit veřejnost, aby jatka
zákopové války skončila – zůstala. Pro mnoho lidí se církev jeví jako přežitek starého, shnilého světa, který
má zmizet, objevují se útoky na duchovní, v řadě zemí chtějí radikálně levicové skupiny církev zničit jako
součást starých elit.

• 55

Pochopení role, smyslu a dopadů Druhého vatikánského koncilu není možné bez porozumění hloubky
a podstaty konfliktního vztahu mezi církví a modernou.

• 59

Marc Sangnier: Le Sillon

• Být tradicionalistou neznamená opakovat to nejlepší, co kdysi dělali naši otcové, ale konat to, co by oni
dělali dnes na našem místě.

• 78

Neoscholastická škola bude dominovat církvi, až do Druhého vatikánského koncilu kontrolují její zástupci
klíčové akademické i mocenské pozice a potlačují alternativní proudy. Teologové, ponížení vyhnáním teo-
logických fakult ze státních univerzit, se útěkem ke scholastice mentálně vrátili do středověku, kdy teologie
byla královnou věd a vrcholem vzdělanosti. Před přívalem nových objevů, zjištění a technik přírodních
a společenských véd se obrátili k teologii dělané more geometrico, která se pohybuje po vzoru matematiky
ve svém vlastním uzavřeném světě a shora shlíží na ostatní „vědy“, ztrácející svůj vědecký charakter tím,
že se zabývají jednotlivostmi, fakty. Tato teologie nepotřebovala ani Bibli, ani dějiny, stala se v očích svých
přívrženců nadčasovou a univerzálně platnou. Jestliže se historickokritická metoda tolerovala církevním
historikům, pokud svými výzkumy nezacházeli příliš daleko, pro biblickou védu či samotnou teologii se
její aplikace zdála nevhodná, nemožná a zapovězená.

• 82

Zatímco se východní mnišství soustřeďovalo na posvěcení svých členů, charakter západního mnišství se po
pádu římské říše výrazné změnil. Základní úkol církve v barbarské Evropě spočíval v uchování dosavadních
výsledků evangelizace a jejím rozšíření do dalších oblastí. K tomu účelu se zdokonalila organizace klášterů
a vzniklo množství nových. Aby mnišství naplnilo svůj úkol, přizpůsobilo se feudálnímu režimu a stalo se
jeho integrální součástí. Opatství se po vzoru panského dvorce stalo také centrem zemědělské produkce. Na
mnicha, jehož život byl prosvětlen modlitbou, lze nahlížet jako na nevolníka církve určeného k obdělávání
půdy. Stejně jako nevolník připoutaný k půdě skládal i mnich slib věrnosti vůči svému opatství. Opat byl
nepochybně otcem svých mnichů, jak napovídá již jeho titul, ale zároveň feudálním pánem Dominus. Na
svém území byl jediným, suverénním a doživotním pánem stejně jako laický velmož na svém panství.

• 86

Vývoj společnosti se nemůže neprojevit také v životě a reflexi církve.

• 91

Teprve historický přístup k věroučné tradici církve (včetně díla Tomáše Akvinského) otevřel cestu k její tak
dlouho odmítané aktualizaci a modernizaci. Romantický útěk do imaginární doby „zlatého středověku“
vedl skrze kritické studium k odhalení vitality a kreativity středověké církve a k znovuobnovení smyslu pro
historickou dimenzi existence církve, jejích struktur, praxe a forem vyjádření jejího učení. A tak současnosti
zdánlivé vzdálený obor jako medievistika přímo a pozitivně ovlivnil život celé katolické církve.
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• 94

Podle Loisyho má katolický historik a exegeta nejen právo, ale i povinnost zkoumat Bibli včetně Nového
zákona jako jakýkoliv jiný starobylý náboženský text a odmítá jeho ahistorické vnímání jako textu „spadlého
z nebe“. V řadě tezí Loisy předešel vývoj exegeze o desítky let, když např. připomínal, že evangelia nejsou
pozitivisticky chápané historické dokumenty, nýbrž primárně svědectví víry. Krista a jeho slova neznáme ji-
nak než skrze tradici, a to tradici prvotní církve. Jinak řečeno, Kristus a jeho dílo –církev – jsou neoddělitelní.
A protože evangelia vznikla v konkrétním historickém momentu v Judsku a nikde jinde vzniknout nemohla,
jejich charakter je pochopitelně daný kulturou tehdejšího židovstva. Pokud by se popřelo zakořenění evan-
gelií či samého Ježíše v náboženské kultuře své doby, evangelium ani Ježíš by nejen nikterak nevynikli, ale
stali by se nesrozumitelnými a neživotnými.

• 95

Každá lidská instituce se musí vyvíjet a bylo by smrtící požadovat, aby zůstávala stále ve stavu svého vzniku
nebo se k němu vracela. Bylo by proto nesmyslné zpochybňovat legitimitu společenství či organizace jen
proto, že není úplně stejná jako byla na začátku. Už samotná pouť křesťanství dějinami je příčinou jeho
nevyhnutelné evoluce a církev proto od samého počátku přizpůsobuje své hlásání evangelia potřebám lidí,
které oslovuje. To je v pořádku a nemůže tomu být jinak.

• 95

Trvalé společenství, církev, potřebuje udržet rovnováhu mezi tradicí, která uchovává dědictví dosavadních
věroučných formulací, a mezi nikdy nekončící prací lidského rozumu na adaptaci formulací starých pravd
víry na současný stav myšlení a vědy. Dogmata či další formulace nejsou dokonalým a úplným vyjádřením
absolutní pravdy, nýbrž vyjádřeními nejméně nedokonalými, nakolik je to lidsky možné. Všechna ale stojí
ve službě víry, nikoliv nad ní. Dogmata nespadla z nebe, ale mají za sebou pohnuté dějiny teologického
zápasu. Ačkoliv jsou tedy božská svým původem a obsahem, jsou zároveň lidská ve své struktuře a kom-
pozici.

• 96

Církev a evangelium ve svých dějinách procházejí stálou inkulturací. (…) Křesťanství by se nemohlo stát
náboženstvím Řeků, Římanů či Germánů, aniž by se jim nepřizpůsobilo, aniž by si od nich mnohé nevypů-
jčilo, aniž by dovolilo těmto národům zapustit kořeny v novém náboženství. Tento proces pak byl vzájemný
a tyto národy si mohly ponechat a rozvinout autentické prvky své tradice, které zase ovlivňovaly podobu
jejich křesťanství. Teprve tato vzájemná interakce a výměna způsobila, že se křesťanství skutečné stalo jejich
náboženstvím.

• 101

Loisy

• Římská církev, opřena o myšlenku absolutního Zjevení, které dává božskou autoritu jejímu zřízení, víře
a praktikám, odmítá jakýkoliv dialog s duchem moderní doby, moderní védou a společností, které nemo-
hou uznat ani absolutní charakter jejího Zjevení, ani absolutně chápanou neomylnost církevní autority.
Rozchod je dokončen a naplněn. Vědecký svět to již zjistil a společnost k tomu spěje čím dál více. Církev
to ústy svého představeného právě vyhlásila veřejně.

• 109

(…) Medievalismus (…) prezentuje syntézu mezi křesťanstvím a kulturou pozdního středověku jako jedi-
nou možnou a mylně ji ztotožňuje s apoštolskou dobou. Medievalismus popírá, že práce na vždy nové
syntéze je nutná, pokud se lidstvo vyvíjí a mění v intelektuálním, sociálním a morálním ohledu, a tvrdí, že
jedna forma vyjádření katolicismu, totiž středověká, je její první a poslední forma. Ta byla poněkud modi-
fikována a adaptována Tridentským konci¬lem a Prvním vatikánským koncilem, ale ve stejné linii a ve stále
ostřejším vymezení vůči post-středověké kultuře. To, že výsledky historickokritické metody a nové sociální
a politické myšlenky nejsou slučitelné s touto v podstatě středověkou syntézou, znamená pro příznivce
medievalismu, že jsou neslučitelné s katolicismem jako takovým. Jenže středověký svět je pryč, je mrtvý,
a katolicismus se přece nemůže připoutat k mrtvole a žít dál.
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• 109

Modernista věří, že syntéza mezi vírou a ověřenými výsledky moderní kritiky je možná, aniž by poškodila
jednu či druhou stranu. Věří v katolickou církev stejně pevně jako medievalisté, jeho víra však není bojácná,
naopak je stimulována výsledky moderní vědy. Přičemž medievalisté i modernisté, jakkoliv se v teoretické
analýze katolicismu liší, mají právo být v církvi. Modernisté nejsou zaslepení obdivovatelé moderní kultury,
jsou přesvědčeni o nutnosti pečlivě rozlišovat mezi jejími dobrými a špatnými stránkami. Avšak domnívají
se, že církev nemá jinou možnost, než nové a pravé hodnoty moderní doby přijmout, pokud má žít dále.
Odmítat je znamená odmítat názor, že Bůh působí a zjevuje sám sebe v dějinách lidstva, že bojuje spolu
s lidstvem a v něm proti zlu, nevědomosti a ponižování, a že je to primárně Bůh sám, kdo je původcem
veškerého intelektuálního, estetického, morálního, sociálního a politického pokroku.

• 110

Schopnost adaptovat se na nové výzvy je jedním ze znaků pravého náboženství a v církvi je od počátku
patrná kulturní pružnost, díky které se mohla úspěšné rozvíjet.

• 111

Není zřejmé, kam se svět ubírá, na to je vývoj příliš dynamický a chaotický, ale je jisté, že žádné vysněné časy
třináctého nebo šestnáctého století se určitě nevrátí. Jak může moderní svět uvěřit, že máme víru v Boha,
že věříme poctivě v soulad mezi zjevením a vědou, když jsou představitelé církve tak zjevně poděšeni mo-
derní kritikou, když se zjevně bojí světla, svobody, otevřenosti a morální odvahy? Když vidí, jak encyklika
Pascendi klade všechnu naději do potírání poznání, do ochromení duševní aktivity, nebo do znovuoživení
nelidských a nekřesťanských inkvizitorských metod, které poskvrňují náboženství a skandalizují ho před
celým světem více než všichni nepřátelé církve dohromady?

• 115

Místo víry v pokrok a eticky chápaného křesťanství nastupují totalitní ideologie, které se svou eschatologií,
nárokem na univerzální výklad světa a přísliby spásy tvoří pseudonáboženská hnutí nárokující si celého
člověka, jeho naprostou oddanost.

• 115

Roky 1939–1945 představují další důležitý paradigmatický předěl v dějinách Západu. Evropa ztratila své
výsostné postavení ve prospěch dvou supervelmocí, začíná se drolit její sebevědomí i koloniální panství.
Průběh druhé světové války přinesl naprostý rozvrat, popření lidství spojené s totální neúctou k lidskému
životu. Reakcí není masivní návrat k tradičnímu náboženství Evropy, byť v absolutních počtech lze mluvit
i o jisté obnově. Důležitou změnou byla schopnost politických elit poučit se a vybudovat novou Evropu na
smíření a odmítnutí démona nacionalismu. Jsou to křesťanskodemokratičtí státníci Alcide De Gasperi, Kon-
rad Adenauer, Charles de Gaulle a Robert Schuman, kterým se podařilo přetnout řetězec nenávisti, odplaty
a státního nacionalismu. Pro katolickou církev to bylo znamení slučitelnosti katolicismu s demokratickým
a dokonce republikánským zřízením.

• 121

(…) Zápas o to, zda Evropa bude protestantská, či katolická, skončil tím, že přestala být křesťanská. Hlavní
příčinou pohoršení není ale samotné rozdělení a oddělená existence církví, ale jejich vzájemná nenávist,
kaceřování a odsudky.

• 141

Církev jako každá instituce se musí vyrovnávat s napětími, nikoliv je popírat či potlačovat. Aby se instituce
zdárně rozvíjela, žila a hlavně, aby naplňovala svá poslání, nutně musí udržet a využívat dialektické napětí
mezi kontinuitou a změnou, centrem a periferií, mezi stabilitou a pružností.

• 143

Koncily jsou v dějinách svolávány v momentech nutnosti se vyrovnat se závažnými problémy. Hlavní moti-
vací papeže Jana [XXIII.] byla obnova církve, adaptace forem její služby na radikálně proměněný svět, snaha
připravit půdu pro budoucí jednotu celé Kristovy církve. K tomu ale bylo třeba vyřešit sadu zásadních neu-
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ralgických bloků v těle katolické církve, které deformovaly její podobu i službu a v různých obdobích dějin
církve chronicky podlamovaly její růst do plnosti Kristova těla, samotné plnění její služby a poslání.

• 143

Mnoho zbožných duší pohoršuje existence různých názorových proudů uvnitř církve v průběhu církevních
dějin včetně těch nejnovějších, tedy na Druhém vatikánském koncilu či při nedávné synodě o rodině (2014,
2015). Narušují prý představu o dokonalé jednotě církve či minimálně církevní nauky, kterou mají všichni
zastávat, prezentovat a šířit. Tento ahistorický pohled ale odporuje jedné z nejlepších tradic církve a jedné
z jejích silných stránek a příčin jejího historického úspěchu. Při pohledu do dějin katolické církve nalezneme
fenomén, který můžeme nazvat legitimní pluralita a schopnost unést napětí, které pluralita přináší a nutné
vyvolává. Stopy po ní jsou přítomné přímo na stránkách Nového zákona, kde lze nalézt různé „teologické“
školy zastánců striktního dodržování mojžíšovských zákonů, radikálů okolo apoštola Pavla či okruh stojící
za Janovskými spisy. Lze si představit situaci, kdy by jedna škola vyhrála a získala naprostou dominanci
a vyřadila z kánonu Nového zákona nepohodlné texty. Jak mnoho by církev byla ochuzena, o jaké bohatství
by přišla! Na otázku, proč k tomu tenkrát nedošlo, lze odpovědět odkazem na vedení Ducha svatého, na
historickou situaci, kdy nebylo možno využít státní moci k potlačení alternativ a rovněž nedostatečnou
vnitrocírkevní centralizaci se stejně využitelnou kapacitou.

• 144

Je (…) zcela přirozené, nutné a dobré, že uvnitř církve existují různé školy, spirituality a proudy, které
se liší v pojetí církve, její služby i teologických otázek, věří ve svůj pohled a snaží se ho prosazovat. Je
posláním vedení církve, aby dokázalo vnitřní prostor pro tuto soutěž udržet a strážit proti všem, kteří se
snaží monopolizovat své postoje, případně zneužít tento prostor pro nauky či praxi, jsoucích v rozporu se
samotnou podstatou křesťanské víry. Nejen demokratické, ale obecně otevřené společnosti, jimž záleží na
svém rozvoji, se musí chránit proti extrémním skupinám, které zneužívají otevřenosti a snaží se potlačit
alternativní proudy. Totéž platí pro náboženské a církevní společenství. Je nutné udržet si vnitřní pluralitu
a otevřenost vůči skupinám, které se snaží monopolizovat své postoje. Nejde „jen“ o hájení svobody pro
alternativní postoje jako důležitý princip a hodnotu o sobě. Jedná se o životně důležitou záležitost, neboť při
nelegitimním potlačení ostatních proudů se v případě, že se ukáže, že dominantní proud vede společenství
do slepé uličky, že jde o vývoj špatným směrem, pak v tom případě není možné korigovat situaci posílením
a postupným převzetím vůdčí role jiným proudem, protože prostě není k dispozici. Představme si, že by
židokřesťané docela vytlačili pavlovce a janovce mimo rámec církve. Důsledkem by byl úpadek do podoby
společenství neschopného misijně zasáhnout helénistickou společnost a naplnit své historické poslání.

• 146

Omyly a chybami doprovázený pokus takzvaného „modernistického hnutí“ přelomu 19.–20. století byl mo-
tivován právé snahou reagovat na ztrátu společenských elit. Teologové, filosofové, historici a biblisté, z valné
většiny kněží a řeholníci, si osvojili nové vědecké metody a jejich výsledky ve snaze pokřtít je a postavit do
služeb církve a jejího hlásání Krista. Dosáhli pozoruhodných výsledků, ale jejich nadšení a odhodlání ne-
sdíleli zdaleka všichni v církvi, takže s nástupem nového papeže Pia X. roku 1903 došlo k udušení těchto
aktivit bez většího rozlišení skutečně problematických a naopak zcela nevinných, ba dokonce potřebných
směrů myšlení. Místo toho církev pokračovala ve svém budování kontraspolečnosti, budování vlastních
paralelních struktur společenského života, uzavírala se do ghe a a pěstovala vědomé mentalitu obležené
pevnosti, jejíž posádka musí vykazovat dokonalou konformitu a jednotu. Integristé a (…) ultramontanisté
dávali přednost životu v katolickém ghe u, v němž se víra mas dala ochránit před nákazou ze strany protes-
tantství či racionalismu(…).

Právě tehdy se zformoval definitivně koncept katolického integrismu, který ve jménu ochrany víry systema-
ticky eliminoval všechny potenciální alternativy, a proto vytvořil pružný pojem modernismu. Ten zasahoval
i do sociální oblasti či literatury, aby bylo možné ocejchovat a vyloučit z církve prakticky kohokoliv, kdo není
zcela konformní nikoliv s katolicismem, ale s velmi úzce chápaným katolickým integrismem, doktrínou,
která byla vedením církve nekompromisně vynucována. O tom, že se nesporně jednalo o kruté a osudové
zúžení katolicity, svědčí skutečnost, že řada obětí tehdejšího antimodernistického honu na modernistické
čarodějnice byla později rehabilitována a mnoho myšlenek našlo svůj odraz v koncilní a pokoncilní obnově
církve.
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• 147

Jestliže samotná sebedefinice církve v tridentském období zahrocená proti protestantismu představuje vý-
raznou ztrátu původní katolicity církve, pak identifikace a redukce katolicismu s katolicismem integrálním
představovala pro církev hrozbu smrtící, což se projevilo na křečích, do kterých se vzápětí po přijetí anti-
modernistických dokumentů v roce 1907 dostala. Dikce a tón encykliky Pascendi představuje spíše pozdně
středověkou dehumanizaci kacířů a čarodějnic, když označuje modernismus jako souhrn všech herezí spo-
jený s mravní a duchovní zkažeností. Vnitřní nepravdivost a nelegitimita integristického tábora se odhalila
na dvou momentech jeho činnosti. Prvním byla mentalita a postoj, že při hájení svaté věci jsou dovoleny
jakékoliv prostředky. Je dobře známou skutečností, že integristé vybudovali vlastní špionážní síť, v. Sa-
piniéru, na udávání údajných modernistů, otevírali jejich korespondenci a organizovali proti nim štvavé
kampaně v tisku. Nedodržovali platné postupy v církevním právu, když obcházeli příslušné kongregace,
obvinění nedostávali ani nejmenší šanci na obhájení svých postojů. Naopak antisemitské organizace typu
Action frangaise byly tolerovány a už připravené disciplinární zásahy proti nim byly uloženy k ledu. A to
vše s podporou nejvyšších kruhů církve, včetně papeže Pia X., který dával Sapiniéře úkoly, peníze a na
Nový rok i požehnání. Organizaci, která po svém odhalení byla zakázana kardinálem státním sekretářem
Gasparrim roku 1921!

Druhý moment neautentičnosti katolického integrismu lze spatřovat v posedlosti kontrolou lidí, událostí
a všeho. Autenticky věřící člověk se jistě může a dokonce má snažit co nejpoctivěji a nejhorlivěji prosa-
dit hodnoty, které pokládá za důležité ve svém životě i životě církve, ale v dějinách církve 19.–20. století
vidíme ze strany představitelů římské kurie v mnoha různých momentech a situacích umanutou snahu co
možná nejvíce věcí centralizovat a mít pod kontrolou, zavádějí se přísahy (Antimodernistická přísaha v roce
1910) a zřizují výbory bdělosti (Consilia vigilantiae 1907), to vše navíc spojené s apokalypickým slovníkem
a mentalitou nezdravého mesianismu.

• 149

Stejně jako dnes wahábistický islám, tak v minulosti rovněž integrální katolicismus vedl k omezení legitimní
plurality a otevřenosti příslušného náboženství a udušení vnitřního života náboženského společenství.
Jakkoliv to může někoho pohoršit, je to legitimní a oprávněná analogie. Tehdy rovněž katolický integris-
mus vypadal dynamicky, mobilizoval, dominoval, zastrašoval a vzbuzoval pohrdání i strach u občanských
elit a vyvolával silný antiklerikalismus, podobně jako islamismus dnes. Ale v delší perspektivě podobné
uzavření vždy vede k hluboké krizi právě potlačením možných opravných proudů.

• 150

(…) Rezignace na dějinnost a zablokování vůči konceptům jako vývoj, adaptace, evoluce vedl k obrácení do
minulosti v oblasti forem zbožnosti a spirituality. Doba 19. století v církevní architektuře se vyznačuje retro
styly, kdy církevní budovy jsou stavěny převážně v neogotickém slohu. Stejné platí i o projevech zbožnosti,
obnovují se mnohé formy typické pro pozdně středověký a barokní katolicismus. Znovu se objevují stig-
matizované řeholnice a vizionářky, po osvícenecké nepřízni věřící znovu vyhledávají poutní místa. Svatí
a jejich ostatky se znovu stávají předmětem vroucí úcty. Ačkoliv na tyto projevy reagovala nemalá část
kléru zpočátku nepříznivé a pokládala je za příliš spjaté s povérečnými prvky, postupně narůstající pře-
vaha kněží pocházející z venkovského prostředí a důraz, který na rozvoj lidové zbožnosti kladlo římské
ústředí, tyto námitky odstranilo.

Dalším projevem retrospirituality 19. století se stala mariánská zjevení. Jsou příznačná pro feminizující se
katolicismus Evropy té doby spolu s modlitbou růžence, mariánskými litaniemi a májovými pobožnostmi.
Církevní kruhy hleděly na tyto jevy zpočátku s nedůvěrou, ale záhy se zjevení stanou součástí identity
katolického obyvatelstva, které trpí pocity inferiority a je vystaveno posměchu a pohrdání ze strany domi-
nantního sekularismu. Papežství podpořilo mariánský kult prohlášením dogmatu o Neposkvrněném početí
(1854), od roku 1840 je květen prohlášen mariánským měsícem. Církevní kalendář obsahuje osm marián-
ských svátků, které se těší mimořádné oblibě.

Pronásledování, kterému čelila církev během francouzské revoluce, vedlo k romantickému kultu mučed-
níků. Klasické dílo duchovní literatury Následování Krista znovu soustřeďuje zbožnost křesťanů na trpícího
Krista, což vede až k jistému dolorismu, kultu bolesti a utrpení. Naturalistické podání Kristova utrpení
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v dílech Kateřiny Emmerichové povzbuzuje lidovou obrazotvornost. Kult utrpení je další svébytnou odpo-
vědí na komplex méněcennosti, tváří v tvář bohatým a mocným liberálním, protestantským a židovským
elitám, jemuž jsou katolíci v Evropě vystaveni a který jen obtížně překonávají. Pevnou součástí paralitur-
gické zbožnosti se stala pobožnost křížové cesty, slavená především v postní době. Znovu se vrací obliba
odpustků, především v souvislosti s živou zbožností pamatující na zemřelé v očistci, nechybějí ani zázračné
medailky, škapulíře či středověké asketické praktiky.

• 151

Starobylé kostýmy, nepraktické čepce, to jen posilovalo dojem, že církev, víra a křesťanství jsou fenomény
z dávno minulé epochy bez vztahu k problémům a životním formám současných lidí, vytvářelo to psycho-
logickou bariéru mezi duchovními, zasvěcenými osobami a věřícími, posilovalo to magické vnímání úřadů
v církvi, které mají být založeny na službě společenství a nikoliv na zdůrazňování odlišnosti. Církevní vizuál
19. století doslova naplňoval Ježíšovo varování před farizei a učiteli zákona, kteří okázale dávají najevo svoji
odlišnost a nakládají druhým „nesnesitelná břemena, jichž se sami nedotknou ani prstem“ (Mt 23,4).

• 153

V každé době si křesťané a jejich církve přeloží a vyloží evangelijní poselství v kategoriích, pojmech, myš-
lenkových konceptech a jazycích své doby, aby evangelijní pravdy mohly jako živé a srozumitelné učení
vstoupit do jejich života a účinně ho proměňovat k lepšímu. Pokud se tyto konkrétní formy vyjádření evan-
gelijní pravdy, historicky podmíněná a vyjádřená doktrína, stane nesrozumitelnou, nebo pokud se ve světle
evangelia i prohloubeného poznání a porozumění ukáže jako překonaná a nedostatečná, je třeba provést
revizi, která může mít různou podobu, ale vždy musí sloužit hlavnímu poslání církve.

• 153

Kdo je konzervativní a lpí na doktríně, projevuje na první pohled respekt k tradici církve a její minulosti.
Ve skutečnosti si tím jen vytváří alibi, aby nemusel provádět onu nezbytnou aktualizaci, inkulturaci a re-
vizi formulací doktríny, aby nemusel myslet a prosazovat potřebné změny. Respekt k tradici totiž nezna-
mená „adoraci vyhaslého popele“, ale „udržování ohně“ (Gustav Mahler), tedy autentické tvořivé rozvíjení
evagelního jádra. V náboženské oblasti naprosto neplatí „kdo nic nedělá, nic nezkazí“, ale právě naopak,
„kdo nic nedělá, zkazí úplně všechno“.

• 154

(…) Koncil (…) vedl k uskutečnění liturgické reformy, kdy místo magického obřadu, tiše šeptaným v mrt-
vém jazyce dvéma členy společenství kdesi daleko vpředu kostela, kam si jdou věřící splnit svoji nedělní
povinnost obřadu, který svoji nesdélností a formou naprosto neodpovídal současné mentalitě, nabídne kon-
cil bohatý stůl božího slova a liturgii, která přes všechny možné výhrady je výrazné sdílnější a charakteru
společenství neskonale bližší než dřívější forma tridentské mše.

• 154

Církev má pověření a poslání být církví tady a teď a sloužit lidem dané generace. Rozhodně nemá být
muzeem střežícím historicky cenné myšlenkové soustavy minulosti ani asylem pro uprchlíky před moder-
nou.

• 155

(…) Křesťanská antropologie vychází ze skutečnosti, že lidské tělo jako Bohem stvořené je dobré, a tedy
i lidská sexualita a předávání života těžko mohou být hříšné o sobě. Ostatně tělo jako takové je určeno
ke Vzkříšení. Člověk existuje jen jako jednota duše a těla. Nicméně ve spiritualitě a kázání církve se často
setkáváme s nedůvěrou a pohrdáním tělesností, především lidskou sexualitou. Na tělo se hledí jako na
„vězení a jed duše“. Po objevení mnišství se rezignace na vlastní sexualitu a potlačování tělesnosti stane
základní známkou vyššího křesťanského života a manželství je ceněno jako lék na chlípnost (…) pro ty,
kdo nejsou schopni celibátních forem. Svatý Jeroným hlásá, že „ani mučednická krev nemůže z křesťanské
ženy dokonale smýt poskvrnu manželství“. Soulož je povolena „pouze jeko akt, jehož cílem je plození“,
a „cizoloží i ten, kdo příliš vášnivé miluje svou ženu“.

• 155
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Na teoretické rovině k udržování (…) reliktů dualistické mentality z doby počátků křesťanské víry, kterou
byla prolnuta helénistická společnost, sloužila nauka o prvotním hříchu, který se generačně sdílí právě
už samotným faktem předávání života a který působí, že lidská sexualita a tělesnost obecně jsou nejen
překážkou, komplikací duchovního života, ale představují i ohrožení spásy. Takže tělesnost musí být kon-
trolována, potlačována a znevažována. Proto byl zaveden kněžský celibát 11. století, protože představa se-
xuálně žijícího kněze se zdála být neslučitelná se svatostí mešní oběti.

• 156

V novověku je katolicismus pod vlivem pietismu a puritánství, které zde najdou svůj otisk a obdobu.
Příručky pro seminaristy a kněze, styl výchovy v katolických internátních školách, dobová kázání prozrazují
stále hluboký odpor a nedůvěru k lidské sexualitě.

• 157

Ve chvíli, kdy se díky rozvoji psychologie a dalších disciplín od 19. století, díky občanskému sebevědomí
moderních lidí a díky vzdělání a osvětě stal církevně tradiční pohrdavý a represivní postoj k tělesnosti a se-
xualitě neudržitelný, byl nejvyšší čas změnit přístup. Na zlomu padesátých a šedesátých let 20. století se
lidé západní civilizace osvobodili od fyzické dřiny a ještě více než na konci 19. století začali objevovat kom-
plexitu lidské existence. Tehdy začali prožívat tělesnost jako něco pozitivního a cenného. Změna znamená
návrat k autentickému křesťanskému pojetí, protože nekřesťanský a předkřesťanský odvrat od těla, který
začal už v římské říši v pohanství, vedl k tomu, že se tělo stalo o sobě nepřítelem člověka, ale „křesťané nic
nepotlačili, všechno už bylo připraveno“. Pokračování ve voluntaristickém potlačování všeho tělesného by
hlásání církve jen dále znevěrohodňovalo a bylo by zradou na autentickém poselství evangelia.

• 158

Neschopnost církevních elit rozlišovat prosazování autenticky křesťanských hodnot od jejich často pro
církev problematického kontextu daného komplikovanými vztahy mezi církví a modernou, patří mezi zá-
važné naukové problémy katolické církve, za které křesťanství platilo a dosud platí nesmírnou cenu. Ztratilo
svoji schopnost organizovat morální, sociální, intelektuální a kulturní život moderní západní společnosti
a do značné míry i schopnost ovlivňovat její vývoj. Fenomén nazývaný exkulturace křesťanství začal už
v 18. století, ale církevní postoje piánské epochy tento vývoj akcelerovaly a dovedly ho v některých seg-
mentech prakticky k vymizení křesťanství jako relevantní hodnoty.

• 160

V celku zbožnosti potridentské církve najdeme momenty polomagické či magické povahy, přepjatý důraz
na pojmy jako platnost, dovolenost, skrupulantské chování a vůbec výchova duchovních. Ta se soustřeďuje
na vnější, technickou, formální stránku, například držení prstů, aby se žádné drobečky konsekrované hostie
neocitly mimo patenu a kalich, až se zcela vytrácí radost z bohoslužby a její skutečný smysl. Jsou známy pří-
pady kněží, kteří neuroticky několikrát opakovali slova proměnění, aby měli „jistotu“, že byli dostatečně
soustředěni na konsekrování svátostných způsob. V novodobé předkoncilní církvi se stavělo na „mimo-
řádně silné lidské náklonosti k neměnnému, navyklému, rutinnímu“, která se dobře studuje u autistických
dětí. Situace, kdy „řád věcí nepocházel od vás, byl dokonalý, na všechno měl odpověď, vám příslušela pouze
povinnost jej věrně zachovat […] institucionalizováním neměnného“. To bylo současně „tím nejdůsled-
nějším nástrojem k neutralizování otázky vlastního já“.

• 161

Cestu západní církve od 16. století do Druhého vatikánského koncilu můžeme charakterizovat jako cestu od
katolicity ke katolicismu a zase zpět. Bylo geniální intuicí koncilních biskupů a teologů, že právě tato obnova
katolicity je nejdůležitějším příspěvkem koncilu a katolické církve k možné budoucí jednotě a k dalšímu
rozvoji ekumenického hnutí.

• 161

Na koncilu proti sobě stáli muži, kteří věřili „v inventivní sílu člověka, odpovědného za svůj osud, tak jako
jsou společnosti odpovědné za ten svůj […] a na druhé straně stáli tradicionalisté, kteří upřednostňovali au-
toritativní režim, jenž jediný může vést člověka ve stavu vrozené nedospělosti prvotního hříchu. „Evoluce“,
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i když jen v kontinuitě znamenala v jejich očích anarchii“.

• 162

(…) Církevní uzavření do sebe, rezignace na univerzální poslání církve, nepřijetí světa bylo zradou na
poslání církve. Její identita nemá být budována na negativním vymezování vůči něčemu, ale pozitivně, kos-
mologicky, jak to na koncilu zformulují ve svých výpovědích především konstituce Gaudium et spes a Lumen
gentium.

• 162

Církev si dokázala vytvořit obdivuhodný institucionální rámec, který ji uschopňoval plnit její poslání, kon-
trolovat duchovenstvo a věřící a materiálně zabezpečit její chod. Ve všech výše uvedených složkách činnosti
narůstá v novověku a moderní době komplexita církve jako byrokraticky řízené instituce. Ztráta vlivu na
společnost a majetek například ve Francii či sjednocené Itálii jsou instucionálně kompenzovány zesílenou
centralizací a dohledem. Nutné dialektické napětí mezi charizmatickým prvkem v církvi a její institucionální
působností se stále nebezpečněji překlápí v jednostrannou převahu institucionální složky, takže to často pů-
sobí tak, že myšlenka slouží udržení instituce, nikoliv obráceně. Nicméně teprve v 19. století se z papežství
stala „výsostné byrokratická instituce“ vykonávající „stále rigidnější, centralizovanější a neomezenou kon-
trolu“ nad celou katolickou církví. Vyvrcholením celého procesu a jeho dalším akcelerátorem pak bylo dog-
matizování univerzálního papežského primátu nad celou církví na Prvním vatikánském koncilu.

• 163

Při studiu dějin, kanonického práva a forem pastorace a zbožnosti zjišťujeme, že zprvu vykazovaly místní
církve velkou schopnost diverzity a plurality při respektování místních tradic a kultury. Oproti tomu v dobé
tridentské reformy a hlavně v 19. století převáží dynamika konzervativního strachu a potřeba vše kontrolo-
vat. Čím méně ovlivňovala institucionální církev život na úrovni státu a společnosti, tím více se snažila
kontrolovat stále ubývající zbytek věřících až k nebezpečnému zmrtvení iniciativy zdola. Nové předpisy
a kodex kanonického práva z roku 1917 posilovaly kontrolu, zavedení antimodernistické přísahy v roce
1910 a dalších podobných aktů jen dokazovalo míru nedůvěry vedení církve dokonce i vůči svým vlastním
duchovním a biskupům. Rovněž jazyk církevních dokumentů byl defenzivní a úzkostný, tón autoritativní,
argumentace povrchní. Další riziko spočívalo v tom, že autoritativní struktury a výkon moci přitahoval za-
stánce autoritářských politických a společenských řešení soudobých problémů a posiloval dojem o afinitě
církve a nedemokratických režimů. V době občanské emancipace se stával tento styl výkonu moci v církvi
a styl její komunikace silně anachronickým, nemluvě o jeho neladu se základními principy evangelijního
poselství o vztazích uvnitř komunity věřících.

• 165

Při pohledu na celé dějiny křesťanství vidíme něco jiného. Evangelijní zvěst a církev jsou stimulující a vůdčí
prvky ve společnosti, mají velkou civilizační a státotvornou potenci, dokáží vést a humanizovat celé národy,
státy a společnosti. Proto se pro křesťanství rozhodovaly elity, proto se země s křesťanstvím jako hlavním
náboženstvím nejen udržely, ale později i prosadily v globálním měřítku. Tato nebývalá stimulační, ino-
vativní a adaptační schopnost křesťanství, vycházející mimo jiné z respektu k dějinám a dějinnosti, se žel
začíná vytrácet v poreformačním období.

• 171

Lev XIII.

• Hlavním nástrojem v boji proti lži a překrucování je návrat k pramenům se stalým vědomím, že zá-
kladním pravidlem historie je nelhat a druhým zákonem je nebát se říci pravdu, aby se historik vyhnul
podezření, že někomu straní nebo že něco zakrývá.

• 173

Na přelomu 19./20. století a ještě hluboko do století dvacátého převládal apologetický styl církevního dějepi-
sectví. Na teologických fakultách se budoucí kněží připravovali na to, jak argumentovat proti kritice církve
z hlediska problematických míst jejích dějin. Dějiny církve se tak mírně nebo více retušovaly, zdůrazňo-
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vala se míra zkaženosti odpůrců a nepřátel církve, probíhal zápas o základní interpretaci některých kapitol
evropských dějin, jako například křížových výprav. Dějiny měly dokázat morální, duchovní a civilizační
nadřazenost katolické církve nad všemi nekatolickými konfesemi, ostatními náboženstvími a samozřejmě
nevírou. Chyby a viny se přiznávaly pouze u individuálních selhání například renesančních papežů či stře-
dověkých prelátů a panovníků.

• 173

Všechny pojmy, které nějak akceptují proměnu, vývoj, změnu, evoluci, revoluci, dynamiku či adaptaci,
se ocitají na zprvu nepsaném indexu zapovězených pojmů. Ale například už v roce 1864 je odsouzena
myšlenka, že by se papež měl vyrovnat se změnami společnosti, další podobné koncepty jsou odsouzeny
v rámci antimodernistického tažení pontifikátu papeže Pia X., který byl vyvrcholením postoje založeného na
konceptu církve jako ahistorický chápané „dokonalé společnosti“, která se nepotřebuje, ba dokonce nemůže
a nesmí vyvíjet.

• 178

(…) Církev se odmítala vyvíjet se západní společností, protože se jí směr celkového vývoje nelíbil. Tím se
ale sama stává společenským fenoménem či institucí na okraji, je spíše vlečena vývojem a opožděné na
něj reaguje, než aby ho tvůrčím způsobem pozitivně spoluvytvářela. Ještě horším důsledkem byla ztráta
schopnosti ovlivnit směřování společnosti a pocit, že je třeba se proti zlé, nepřátelské společnosti opevnit
a nic z ní nepustit do obležené pevnosti církve. Tato mentalita církev spolehlivě vydélovala z intelektuál-
ních a politických zápasů své doby a vedla také k vyhledávání členů páté kolony, která ohrožuje integritu
semknutých šiků uvnitř pevnosti. Tento postoj je opuštěním cenného dědictví židokřesťanské tradice, která
přece zásadně mění perspektivu a hledí do budoucnosti s nadějí, zatímco mentalita církevních elit té doby
je vysloveně retardační ve stylu: „dobře už bylo, vrchol dějin už neleží před námi, ale v idealizované, nikdy
neexistující, ale o to více adorované minulosti“.

• 178

Sheldrake (voľne)

• Pojem „znamení času“ znamená uznání dějin a umístění víry spíše do jejich středu než na jejich okraj
nebo proti nim.

• 179

Koncil (…) obnovil základní pozitivní nastavení k dějinám, k budoucnosti, k možnosti přetvářet svět v du-
chu Božího království, byť překonat mentalitu zahledění do minulosti se i vzhledem k velkému propadu
počtu věřících a laiků v důsledku sociálních, ekonomických, politických a kulturních změn v šedesátých
a sedmdesátých letech, zcela nepodařilo. Přesto jsou koncilní vyjádření po mém soudu nedostatečná a nedů-
sledná. Například spojení „církev při svém putování v čase“, přes všechen pokrok při vnímání skutečnosti
dějinnosti, sugeruje dojem, že dějiny jsou jen vnější rámec, navíc spíše negativně vnímaný (putování mezi po-
kušením a těžkostmi), života církve, který vyžaduje pouze adaptaci na změněné vnější podmínky, ale v zásadě
se netýká vnitřního života církve, jako by dějinnost nebyla samozřejmou stálou autentickou dimenzí exis-
tence církve samotné. Neznamenají však dějiny také příležitost, nemůže snad Bůh mluvit k církvi i pozi-
tivním děním v segmentech společnosti mimo církevní dosah? Jestliže příslušníci vyvoleného národa staré
smlouvy byli schopni vidět Boží ruku a mluvení k nim v osobě pohanského vládce Kýra, proč nedokáže
stejně velkorysým způsobem číst křesťanská církev sdělení skrze jednání humanistické a sekulární tradice,
která je svým způsobem dědičkou a plodem křesťanské tradice?

• 180

Jestliže (…) věčnost znamená absolutní nyní, neuvěřitelně intenzivní prožívání, patření na Boží tvář, pak
příprava na ni, kterou věk církve je, nemůže spočívat v pasivitě a nehybnosti.

• 181

Ignorováním tradice a zkušeností předchozích generací bychom přestali být živým společenstvím, kdy by
každá generace žila jen pro sebe a chyběla by kontinuita a zdravý růst k plnosti. Ignorováním dějinnosti
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a ahistorickým nereflektovaným a neinovativním recyklováním tradičních postojů však zrazujeme živý or-
ganismus církve ještě hůře.

• 183

Přijetí dějinnosti představuje příležitost vnímat dějiny jako něco, co nás nikoliv obtěžuje nebo ohrožuje,
nýbrž naopak obohacuje. Dějinnost člověka a společenství může být vnímána jako prostor k růstu, k rozvoji,
prostor, kde máme naplnit talenty od Boha a vydat plody, realizovat a naplnit své lidství. Církev je po
stopách svého Pána a Mistra povolána ho následovat v jeho vydanosti a nebát se dát zranit dějinami, protože
jiná cesta k životu a do budoucnosti nevede.

• 186

Důležitým prvkem koncilu, naplněním ducha Druhého vatikánského koncilu, jsou i gesta a rozhodnutí pa-
pežů Jana XXIII. a Pavla VI. během koncilu a krátce po něm. Patří k nim odložení papežských nosítek (…),
na kterých se papež na veřejnosti pohyboval a která zdůrazňovala jeho oddělenost od lidu, a papežské tro-
jkoruny (tiáry), která symbolicky vyjadřovala papežskou středověkou ambici nadřazenosti nad všemi králi
a císaři. Změny chování, které včetně dříve tradičního pozdravu papeže políbením jeho střevíce působily na
moderního člověka bizarně už v 19. století, nabouraly stereotyp katolické církve jako středověkého přežitku,
instituce odtržené od života a odsouzené k vymření. Papežové se i symbolicky přestali chovat jako vládci
a imperátori a začali vystupovat jako pastýři a tento odvážný krok jejich prestiži a oblibě ve věřícím lidu
nejen neublížil, ale přispěl k osobní blízkosti.

• 194

Nejméně dva pontifikáty 20. století se vyznačují rozdělením na odvážné kroky první poloviny pontifikátu
a spíše retardační charakter druhé poloviny, která dopad reforem umenšuje či dokonce neguje (Pius XII.,
Pavel VI.).

• 196

Řím nikdy nebyl primárně centrem inovačních trendů v církvi, které naopak přicházely z jednotlivých míst-
ních církví. Pokus převzít i tuto roli vedl k vzniku záplavy církevních dokumentů a k nezdravé situaci,
kdy se v teologii převážně komentovaly papežské encykliky a studovalo myšlení papežů místo autentic-
kého teologického promýšlení skutečných aktuálních problémů. Snaha kontrolovat všechny důležité seg-
menty církevního života, zavazovat nositele církevních služeb sérií různých přísah, vyjadřuje do jisté míry
odpovědnost papežství za církev. Rovněž však prozrazuje silnou přítomnost antimodernistické mentality
založenou na apriorní nedůvěře vůči kreativním silám církve, obavu ze změny, inovace a samotných dějin,
obavu z různých domino efektů a možnosti chyby. Opomíjí se tak zkušenost církevních dějin, že skutečně
krizové prvky vznikají právě ignorováním dějinnosti církve a neschopností reagovat včasnými adaptivními
mechanismy.

• 203

Nepříjemné pravdy a potřebné odpovědnosti se (…) [v proslovu S. Otce Benedikta] obcházejí vzletnými
frázemi, které skrývají skutečnost, že církevní elity nebyly schopny rozlišovat hodnoty moderní kultury,
dokonce bojovaly proti těm, které mají zcela evangelijní jádro a vyjadřují autentické touhy lidské přiroze-
nosti, a chyby se omlouvají tvrzením, že za nahodile špatnými rozhodnutími byly trvale správné principy.
Motivací k této argumentační ekvilibristice je zřejmě potřeba hájení velmi předkoncilní koncepce církve
jako dokonalé společnosti, která se nikdy nemýlí a nikdy nemůže přiznat chybu ve svém úsudku. Jakkoliv
je koncilní dílo oceňováno a je přiznána radikální změna postoje církve k modernímu světu, který se liší od
příslušných dokumentů církevního magisteria 19. století, Benediktův projev obsahuje řadu velmi proble-
matických tvrzení, která ve svém celku směřují k snaze oslabit význam koncilu. Z některých jeho formulací
opět čiší v zásadě jansenistická antropologie novověku. Opět si představitel církve myje ruce nad moderní
kulturou, ponechává ji svému osudu, ba radí ke střehu před ní místo očekávatelného evangelijního hlásání
a vzájemného dialogu a samotná Bohem stvořená lidská podstata je prezentována jako „hrozba“, nikoli jako
dar a příležitost.

• 208
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Zdá se, že pro mnoho kritiků je největším zločinem koncilu, že ukončil snění po mytických dobách zlatého
věku, do nichž je třeba se vrátit a zase bude dobře.

• 208

Což není obliba „tradičních“ retro-hnutí jen snahou duchovních zklamaných svojí pozicí ve společnosti
a pastoračním neúspěchem utéct do idealizované ve skutečnosti nikdy neexistující minulosti? Když budeme
sloužit stejnou mši, nosit stejný oděv, myslet stejně jako v 18. století, vrátí se stejné poměry: církev bude
opět mocná a kostely plné. Podobné myšlenky mohly poněkud posílit vlnu tradicionalistické mentality
mezi duchovenstvem a seminaristy, která mohla být psychologickou útěchou pro některé kleriky, ale stěží
východiskem pro poslání a život církve do budoucna. Jakkoliv platí, že „větší individualizace znamená
i větší problém se sebou, tedy případně i větší zájem o doby, kdy si člověk věděl rady s tou tíživou nejistotou,
v níž žijeme“, mýtus návratu nikomu nepomůže. Svátostné kněžství je služebné kněžství a každá generace
kněží je ve službě lidem své doby. Z tohoto hlediska je zradou na svém poslání být dokonalým knězem pro
19. století a „blaženě“ ignorovat mentalitu a formy životních zápasů svých současníků. Nemluvě o tom,
že by to stejně byla iluze, protože kněz je dítětem své doby a přes všechnu snahu nemůže zůstat nedotčen
duchem své současnosti. Je přece povolán k tomu, aby ho spoluvytvářel, formoval, aby mu rozuměl, ne,
aby ho ignoroval nebo jím pohrdal.

• 216

(…) [Benedikt XVI.] své nezpochybnitelné teologické mistrovství a erudici, stejně jako autoritu jednoho
z klíčových poradců koncilu, využil k relativizaci významu a dopadu koncilu (…).

• 217

Od francouzské revoluce platilo pravidlo: kde společnost demokratizovala, tam se církev centralizovala
a hierarchizovala, když se rozšiřovala svoboda slova a bádáni, nastupovala o to větší restrikce, kontrola
a trestání v církvi. Společnost a stát na to reagovaly vytlačováním náboženství z veřejného prostoru, obě
strany tím trpěly a posiloval se krizový charakter vztahů a jednostrannost vývoje. Více tím ale trpěla a trpí
církev, protože oddělenost církve od modernity vytvářela stále větší napětí u věřících, kteří museli žít v obo-
jím, v církvi i v moderním světě. Koncil pomohl toto napětí, jistě z části legitimní, zmírnit, církev vyšla díky
koncilu ze své uzavřené sebestřednosti, znovu se přihlásila a přijala odpovědnost za dějiny, lidstvo, svět.

• 221

Na počátku v řadě případů sporných otázek ani často nemohl existovat „tradiční postoj“ církve, např. k re-
publice či demokracii. Ten musel být nově zformulován, když se daný fenomén objevil a církev s ním byla
konfrontována. Je jasné, že pokud došlo ke změně, jeden z postojů byl mylný. Ten, který zazněl první, nebo
ten, který ho koriguje, často osudově pozdě? Proč předpokládat, že ten první je lepší než ten druhý poučený,
zralý? Mnohem poctivější by bylo přiznat chybu, zvláště když náprava trvala příliš dlouho a podlamovala
věrohodnost poslání církve u moderních lidí, nemluvě o nesporném selhání při odmítání tak zjevně evan-
gelijně založeného požadavku, jak jej představuje svoboda svědomí. Každé polovičaté omlouvání podob-
ných selhání by ohrožovalo legitimitu církve, protože v moderní společnosti nezbývá církvi nic jiného než
argumentační přesvědčivost a opravdovost svědectví. Právě příklad koncilního dokumentu o náboženské
svobodě ukázal, jak návrat k Bibli a části tradice, může církvi pomoci opravit „porušenou a falešnou tradici“.

• 222

Církev je společenství, které žije v čase a prostoru, kde se setkává s novými situacemi, na které musí reago-
vat, a to ji zpětně ovlivňuje. Tradice není neměnným souborem pravd, ale vtělenou realitou, kdy skutečně
věčné pravdy víry transcendují a zároveň, třebas nedokonale, vyjadřují v konkrétní kultuře a teologii,
a proto se nutně musí měnit.

• 224

Naděje na dialog, oboustranný proces učení a obohacení, kde se občanský hlas a náboženský názor setkají
v seriózní diskuzi, je znemožněn v situaci, kdy sekulární jazyk je brán jako neutrální, zatímco náboženský
je nositelem excentrického světového názoru. Církev chce ideálně být součástí diskuze na úrovni metapoli-
tiky a etiky ve společnostech, které trpí ztrátou smyslu života, to není nic nerozumného nebo přehnaného.
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Klíčové jsou zde jazyk a styl, kdy je třeba přeložit církevní poselství z kategorií a slovníků křesťanského
diskurzu do idiomu sekulární politické debaty, aniž by se ztratil význam a identita. Asertivní evropský
katolicismus jedná s extrémní sekularitou a sekulární identitou v zemích jako Nizozemí, Belgie a Francie,
kde argumenty sekulárního státu jsou dle jejich vlastního přesvědčení racionální a univerzální, a ty církevní
jsou považovány za iracionální a sektářské.

• 224

Církev přijala princip demokracie a koncept lidských práv, ale v jejím vnitřním uspořádání a jednání je stále
ještě mnoho problematických bodů, těžko akceptovatelných současnou západní společností, kladoucí důraz
na autenticitu, průhlednost a respekt k osobnosti jedince. Až příliš lehkovážně se odhání námitka proti
nedemokratickým vnitřním principům poukazem na to, že církev není demokratická. Opravdu? A proč
není? Je to tak samozřejmé? Nejedná se v případě lpění na odporu vůči participativním, konsenzuálním
modelům spíše o lpění na tradicích imperiálních, feudálních, spíše než autenticky biblických?

• 224

Příběhy jako odvolání arcibiskupa Bezáka svědčí o masivním komunikačním selhání představitelů církev-
ních struktur. Vrcholem nepochopení moderní doby pak představuje odpověď mluvčího KBS v červenci
2012 na dotazy po důvodech Bezákova odvolání poukazem na to, že veřejnost ovlivněná medii si myslí, že
má právo na všechny informace, ale ve skutečnosti toto právo nemá, přičemž později dokonce přirovnal
církev k soukromé firmě, která přece také nesděluje o sobě všechno. Ve chvíli, kdy církev ztratila oporu
světské moci, kdy není možné argumentovat ani tradicí, ani autoritou, což moderní a postmoderní myšlení
považuje za doklad absence skutečných argumentů, jsou podobné autoritářské výroky nejlepší cestou jak
ztratit to jediné, co (nejen) církvi zbývá, tedy opravdovost a vnitřní přesvědčivost. Poselstvím kauzy od-
volání arcibiskupa bez věrohodného udání důvodů je pochmurná otázka, jak se asi v této instituci zachází
s obyčejnými lidmi, když bylo takto naloženo s arcibiskupem. Krize věrohodnosti a důvěryhodnosti je spolu
s krizí atraktivity nejvážnéjší výzvou pro církev budoucnosti.
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Papež Jan Pavel II. sice vyzval k promýšlení smyslu a poslání Petrova úřadu, ale právě v jeho době vrcholí
centralizace a unifikace církve a kult osoby papeže.
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Moment přelomu, zlomu patří bytostně k podstatě křesťanské víry. Ježíš z Nazareta miloval diskontinuitu,
byl hlasatelem diskontinuity. Základem hlásání bylo přece: „obraťte se a věřte evangeliu“, „příchod Božího
království“, požadavek obrácení, metanoie, příchod něčeho nového je oslavou diskontinuity. Co jiného je
Ježíšovo „slyšeli jste […] ale já vám říkám“. Ústřední pojmy víry směřují k stálé, radikální, hluboké obnově
a obrácení, naopak posedlost a zalíbení v kontinuitě znovu prozrazuje podlehnutí pokušení statičnosti,
zabydlení, spočinutí někde jinde než v Bohu. Člověk zakořeněný v Bohu, v němž se nachází jediné reálné
spočinutí, zakotvení, ho pak nepotřebuje hledat v prostoru, kde naopak má přijímat jako hodnotu výzvu
a pozvání, dynamičnost a pohyb.
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Hledání nových forem na dějinné pouti je náročné a riskantní, ale je jedinou možností církve, jak naplnit své
poslání. Sebestylizace do klasické podoby antimoderního společenství by vedlo k posílení prvků uzavřené,
sebestředné sekty.
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