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• 15

Konstatovat, že křesťanská víra čelí v současnosti krizi, jakých v minulosti překonala mnoho, se zdá být
nebezpečnou banalizací a podceněním situace. Poprvé v dějinách církev stojí tváří v tvář mentalitě a život-
nímu stylu masového bezvěrectví obyvatel kdysi křesťanského kontinentu, které je zčásti vůči náboženství
a křesťanství zvláště nepřátelské, z velké části pak naprosto lhostejné. Situace církve a křesťanské víry pro-
to vyžaduje hledání odvážných, novátorských a velkorysých řešení, protože podobnou výzvu církev ještě
ve své minulosti nepotkala. Analýza historických kořenů současného stavu je nezbytným předpokladem
k úspěchu takového pokusu.

• 22

Neexistuje reálně žádné abstraktní křesťanství o sobě, žádná „čistá forma“, ale vždy nějaká konkrétní his-
toricky a kulturně podmíněná dějinná realizace, která je svým kontextem zásadně určena, determinována
a definována.

• 23

Společnost může být označena za křesťanskou, christianizovanou v základním slova smyslu, pokud se pro
křesťanství jako dominující podporované náboženství rozhodnou elity, pokud chybí organizovaná alterna-
tiva a pokud již probíhá efektivní inkulturace křesťanské víry a proces nové syntézy importované, dobově
podmíněné varianty křesťanství s původním světem kultických představ, praktik, hodnot a myšlenkových
struktur. Podstatné je, že formálně již lidé veřejně deklarují a prezentují svou loajalitu křesťanskému Bohu.
Křesťanství jistě mohlo u většiny venkovské populace být jen velmi jednoduché, specifické, rudimentární
a významově posunuté, jinak tomu ani být nemohlo. Ale bylo to křesťanství a bylo to její křesťanství.

• 24

Velkým tématem vnitřní kritiky pozdné středověkého křesťanstva a reformátorů jsou samozřejmé rezid-
ua pohanství, kdy platí, že prapůvodní elementy pohanského kultu byly překonány, ale vinou rizikového
charakteru nejen 14., ale i 15. století, působenímorové rány a oslabení jak personálního, tak institucionálního
rámce pozdně středověké církve došlo k oslabení míry christianizace, mimo jiné oslabením kvality přípravy
duchovních, a pohanské představy – za všechny můžeme zmínit velký návrat čarodějnictví – se znovu do
jisté míry vrátily a zároveň se integrovaly do forem zbožnosti, které se ujaly jako dokonale a pravověrně
křesťanské.

• 25

Už ve středověku existoval antiklerikální resentiment, někdy dokonce zášť, zvláště tam, kde se církev chova-
la stejně jako jakákoliv jiná tehdejší vrchnost nebo jednala například při výběru různých církevních poplat-
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ků a dávek necitlivě a chamtivě. Nejen papežský fiskalismus, ale rovněž běžný provoz církevních institucí
od velkých opatství a biskupství s rozsáhlými pozemkovými državami až po výběr poplatků a desátků ve
venkovských farnostech vytvářel prostor pro vytváření antiklerikálních, proticírkevních, a dokonce proti-
náboženských resentimentů jako následků nelidského a nekřesťanského jednání těch, kdo měli být nositeli
křesťanského étosu. Velká část kritiky plynula ze skutečnosti, že lidé měli ke křesťanské víře a jejím hod-
notám velkou úctu a nesli nelibě, že klérus podle těchto jimi hlásaných standardů nežije. Rovněž skutečnost,
že se vysoké standardy křesťanských hodnot typu spravedlnosti díky prohloubené reflexi víry už chápaly
jako norma dosažitelná, žádoucí a možná, svědčí o tom, že christianizace slavila značný úspěch.

• 28

Podle evangelijního učení církev působí ve světě, ale není z tohoto světa. Potíže pro naplňování poslání
církve plynou z ignorování obou pólů tohoto paradoxního úkolu. Jednak pokud církev úzkostlivě střeží
svůj odstup a odmítá své učení a praxi „poskvrnit“ světem, protože pak ztrácí kontakt s těmi, k nimž je
poslána, nemluvě o tom, že je to stejně jen iluze udržující sektárskou mentalitu. A už vůbec není pak schop-
na účinně ovlivnit podobu a vývoj společnosti. Ale i druhý extrém, přílišné splynutí, ztráta určité kritické
distance k mocenským, hospodářským, sociálním a dalším strukturám, představuje nebezpečí pro život
církve, nebezpečí uspokojení, ztráty smyslu pro prvořadé poslání církve, pokušení zajišťovat se ve vybu-
dovaných pozicích na úkor svého poslání.

• 37

(…) Klade se otázka, odkud bral [Luther] své sebevědomí, sílu svého přesvědčení, že právě jeho četba Bible
je jediná správná a možná a tak zjevně pravdivá, že ji ostatní musí vidět a přijmout. Luther je profesor
Písma svatého, což byl na středověkých univerzitách prestižní post, středověk čte a dobře zná Bibli. Luther
ji zná opravdu důkladně a jako jeden z prvních profesorů užívá Erasmovo vydání Nového zákona. Díky
obrovskému rozvoji lingvistických studií může být Luther zcela upřímně přesvědčen, že on sám nedělá nic
jiného, než se vrací k pramenůmkřesťanské víry, že opravdu jenomponějaké době, kdy toho křesťané nebyli
schopni, obnovuje skutečnou sílu a poselství evangelia, že jen důsledně domýšlí, co v Písmu je, díky tomu, že
nyní jsou k dispozici potřebné nástroje, přístup k autentickému prameni. Stojí za tím naivní optimismus, že
prameny víry se potvrzují samy, takže kdo ovládá biblické jazyky, nepotřebuje nic dalšího, protože biblické
texty mluví samy za sebe a skrze sebe a nepotřebují žádnou interpretaci. Luther dojde k přesvědčení, že
reforma církve vzejde z obnovy křesťanského učení a on sám je jejím průkopníkem.

• 60

Monumentalismus a triumfalismus v církevních stavbách, výtvarném umění a hudbě, formalismus a ritua-
lismus v obřadech, okázalé demonstrace církve bojující a vítězné se snažily zamaskovat úzkost ze závislosti
na státu, nedůvěru ve vlastní sílu křesťanské víry. Měly vytvořit zdání, že vše je v nejlepším pořádku, že
církev stále vítězí.

• 65

Luther nepřipouští ani náhodou, že by každý křesťan mohl vykládat Písmo dle svého přesvědčení, právě
naopak. Je jenom jeden možný, a tedy závazný výklad Bible, totiž Lutherův.

• 66

Na začátku byla (…) naivita a omyl ze strany stoupenců reformace, kdy se za princip „pouhá Bible“, sola
scriptura, vydává přesvědčení, že Luther a další reformátoři vlastně nic neinterpretují, ale biblický text „vy-
povídá sám“. Naopak odmítají jakékoliv vnější instance, odmítají tradici starší interpretace církevních otců,
koncilů atd. ve jménu údajného návratu k textu, aniž by reflektovali problém výběrovosti a subjektívnosti
v interpretaci. Reformátoři se podle svého přesvědčení zcela podřizují jasnému Božímu učení a nic k němu
nepřidávají. Luther byl až do sklonku svého života přesvědčen, že rozumní lidé s trochou dobré vůle prostě
musí vidět, že jeho četba a výklad Bible jsou očividné, jediné možné a správné. Jelikož je pravda Lutherovy
nauky zřejmá, není omluvy pro ty, kdo se jí protiví.

• 66

Princip sola scriptura vedl nevyhnutelně ke vzniku navzájem rozporných a nesmiřitelných křesťanských
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pravd, které se všechny odkazovaly na původ v Bibli. Jak se rychle ukázalo, tento princip vedl ke vzniku
hermeneutické heterogenity, jejímiž důsledky byly doktrinální kontroverze, sociální rozdělení a politický
chaos. Vývoj vedl k tomu, že se v rámci reformace nutně objevily hermeneutické autority, které závazně
stanovily jediný správný výklad, nutně opřený o politické a mocenské autority, které jim pomohly tento
nárok potvrdit a prosazovat. Jinými slovy, otcové reformace velmi brzy vytvořili to samé, co kritizovali na
katolické straně.

• 67

Jestliže naše doktrína je pravdivá, ty ostatní semusí nutněmýlit. Proto vznikly desetitisíce publikací a textů,
které prokazovaly pravdivost vlastního postoje a vyvracely druhé, nejen mezi katolíky a reformačními, ale
imezi reformačními proudy a autory navzájem. Protože Bible jako jednoznačný referenční bod nefungovala,
začali se zakladatelé nových konfesí odkazovat na Ducha svatého, protože jenom ti osvícení mohli správně
porozumět Bibli. Tím se ale problém jen posunul trochu jinam. Nyní se spor vedl nikoliv o tom, kdo lépe
rozumí Bibli, ale o to, kdo disponuje tou správnou inspirací Duchem. Ale opět bylo zcela nemožné prokázat,
kdo inspirován je a kdo ne, takže se situace jen ještě zhoršila. Jestliže princip „samotné“ neboli „holé“ Písmo
svaté vedl ke vzniku zmatečného pluralismu, snaha najít východisko odvoláním na vedení Duchem celou
věc ještě zkomplikovala.

• 67

Protože teologie a církevní elity vytvořily tolik navzájem se vylučujících věroučných pravd, celkem pocho-
pitelněmusela část myslitelů dojít k závěru, že jenom rozum osvobozený od náboženství semůže stát solid-
ním neutrálním základem pro pravdu.

• 68

Svými kroky a učením reformace rozbila více než tisíc let trvající úsilí o vytvoření jednotného civilizačního
hodnotového rámce skrze křesťanství. Díky reformaci mělo vzniknout nové morální společenství založené
na Bibli, ale nic takového se nestalo už proto, že se sama reformace od počátku tříštila na mnoho proudů,
neschopných se domluvit na společné antropologii. Odtud pak vede přímá cesta k subjektivizaci morálky,
morálních hodnot a hodnot vůbec. Sám katolicismus, původně tak inspirativní, schopný inovace a stimu-
lující k inovacím ve společnosti a politice, postupně stále více ustrnuje v tridentskěm systému a jen váhavě
reaguje na proměny a posuny ve společnosti, ačkoliv vnějškové ještě funguje jako dominantní světoná-
zorový systém.

• 71

Na rozdíl od jiných pojetí světa a vesmíru křesťané věří, že vše je stvořeno Bohem, který je mimo jiné svr-
chovaná inteligence, že vše je stvořeno skrze Logos, tedy že se za vším stvořeným skrývá racionální Boží
mysl. Jako lidé, bytosti stvořené k Božímu obrazu a vybavené rozumem, máme podíl na Boží moudrosti.
Díky tomu můžeme objevovat zákonitosti, které ve světě objektivně jsou, vložené do něj Bohem. A díky
tomu, že Bůh velkoryse přenechal svět lidské správě, můžeme svobodně, a tudíž i odpovědně, využívat
naše poznatky a pomocí techniky je dávat do služby lidstvu.

• 71

Snaha o integraci všech druhů poznání vychází z přesvědčení, že pravda má jediný zdroj, kterým je Bůh,
a nemůže být vnitřně rozporná.

• 72

Rozvoj poznání mocné akceleroval knihtisk. Knihtisk přináší nový typ interdisciplinární spolupráce, kdy se
okolo nakladatelských domů a tiskařských dílen scházejí intelektuálové, grafici, sazeči, mechanici, geogra-
fové a další profese. Ještě před rokem 1500 se objeví zásadní přínosy: poznámky pod čarou, názvy kapi-
tol, titulní listy s autorem, názvem díla, vydavatelem, věnováním a rokem a místem vydání; paginace,
obsahy, jmenné, místní a věcné rejstříky. Díky paginaci je možné zavést křížové odkazy v textu, užívá
se jiného písma v textu pro odlišení jeho různých složek, objevují se arabské číslice. Opakovaná vydání
měla samozřejmě chyby, ale také možnost připojit errata. Dochází ke standardizaci textu. Knihtisk umožnil
provést celoevropskou bilanci dosavadního vědění, teprve kodifikace a tezaurizace dosavadního vědění



Tomáš Petráček: Západ a jeho víra 4Tomáš Petráček: Západ a jeho víra 4Tomáš Petráček: Západ a jeho víra 4

dávámožnost vykročit dál, shromažďovat nové poznatky do zavedených systémů, posouvat se a ještě účin-
něji spojit evropské učence. Knihtisk dokázal vytvořit komunitu vzdělanců, která po jistou dobu odolávala
konfesijní hysterii a napětí, jež vyvolávalo formování novověkého „národního“ státu.

• 73

(…) Luther tím, že zavrhl tradici, koncily, dekrety papežů, jakož i dialektiku a logiku, v podstatě zbrzdil
jakoukoliv smysluplnou debatu, protože se stále jen odkazoval na důkazy z Bible, kterou ale vykládal pouze
v jím subjektivně definovaném smyslu a nepřipouštěl jiný výklad.

• 74

(…) Zásahy církevní autority do oblasti přírodních věd posilovaly neschopnost vnímat Boží transcendenci,
skutečnost, že není měřitelný a zjistitelný vědeckými metodami. Lze předpokládat, že pokud by nedošlo ke
konfesijnímu konfliktu, a tím i k zneurotizování katolické církve, humanističtí učenci erasmovského typu
by dokázali provést potřebná rozlišení, uchovat smysl pro autonomii věd, zabránit návratu k primitivní
doslovné četbě Bible, a k žádnému novověkému sporu vědy a víry by nedošlo.

• 76

Součástí univerzitního života se staly přísahy věrnosti a vyznání víry. I tady se poslušnost stala klíčovou
ctností. Světské autority očekávaly, že se univerzity stanou morálně, sociálně a intelektuálně stabilizujícími
a konzervujícími institucemi. Univerzity se v konfesijním věku transformovaly z otevřených intelektuálních
dílen na učiliště pro přípravu duchovních jako spolehlivých nositelů ideologie konfesního státu a stejně
spolehlivých a technicky vybavených úředníků. Věda a svobodná debata se přesunuly z nyní nesvobod-
ného univerzitního prostředí jinam. Velký rozvoj poznání v oblasti přírodních i společenských věd 17.–
18. století se odehrává mimo konfesní univerzity, protestantské akademie a katolické semináre. Teologové
dlouhodobě uzavření ve svých pravověřích ztratili schopnost reflektovat, jak sladit své teologické výpovědi
s novými výzvami vědeckých zjištění. Až do 18. století jsou sice teologické fakulty na vrcholu univerzitní
hierarchie v katolických i protestantských zemích, ale ztrácejí vliv na vývoj a rovněž jejich následné margi-
nalizování a vyloučení probíhá paralelně v obou prostředích.

• 77

Místo výzkumu a hledání odpovědí na problematické otázky teologové věnovali své síly a talenty konfesijní
polemice, hájení vlastního stanoviska, vyvracení pozic jiných konfesí, odpovídání na námitky proti vlastním
tezím.

• 80

(…) Přestože se středověká teologie snažila identifikovat církev s ideálem Božího království, ve skutečnosti
čímvíce církev vylepšovala svůj administrativní a organizační rámec, tímméněpřipomínala Boží království.
Nemluvě o rozporu mezi poselstvím církve a životním stylem a jednáním mnoha nositelů posvátných
úřadů.

• 83

Podle Luthera se člověk nedopouští jen hříchů, ale jeho srdce je trvale radikálně zlé, hříšné a vzdorné vůči
Bohu a tato jeho dispozice vždy otravuje všechny, tedy i dobré skutky. Jeho pojetí člověka se postupně
dostalo například skrze jansenismus i do katolického prostředí a bylo posilováno zkušeností chaosu, násilí
a nenávisti doby konfesijních a dynastických sporů až do konce třicetileté války. Reakcí na to je skeptický
pohled na možnosti člověka jednat správně, rozhodovat se samostatné zodpovědně a nedůvěra k lidské
přirozenosti. Antropologický pesimismus pak posiluje a zakládá požadavek na těsný osobní a každodenní
dohled státních, vrchnostenských a církevních autorit při výchově člověka od kolébky do hrobu, protože
člověk ponechán sobě nutné jedná špatně. Protestantské církve i církev katolická se tak dále posouvají do
role chladné součásti oficiální struktury establishmentu po bok státu a vrchnosti. Neschopnost vystoupit
z této role včas, vzdát se svého institucionalizovaného postavení a mocenských privilegií v době příznačně
nazvané dobou emancipačních, osvobozujících procesů 19. století, vedla k zesílení antiklerikálních a proti-
náboženských nálad evropské populace 18.–20. století.

• 85
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(…) Čím více se společnost vzdalovala církvím, tím více ony spoléhaly na státní podporu a oporu, dokonce
i v dobách, kdy o ně stát nestojí, nebo je dokonce potlačuje. Tuto vazalskou mentalitu vůči státu a fascinaci
státem některé církve a jejich představitelé nejsou schopné překonat dodnes.

• 88

Nikoliv Lutherova nebo Kalvínova teologická genialita, ani originalita protestantské zbožnosti, ale podpora
světských autorit dala hlavnímproudůmreformní konfesionalizace trvalý účinek na široké vrstvy populace.

• 98

(…) [Humanista Sebastian] Castellio vydal roku 1554 spis o tom, zda mají být pronásledováni kacíři, jako
reakci naKalvínovo odsouzení a popravuMiguela Serveta a následnéKalvínovo zdůvodnění, proč je takový
postup správný a spravedlivý. Šlo o první zásadní práci prosazující náboženskou toleranci. Castellio ar-
gumentuje tím, že náboženské přesvědčení je otázkou svědomí a není správné ho vynucovat násilím, ale
výhradně argumenty, přesvědčováním a příkladem. Vzhledem k mnohosti církví a teologií je těžké defi-
novat pravověří a určit, co je skutečná hereze. Popravy kacířů jsou nejhorší forma rouhání, nejděsivější
příklad naprosto nekřesťanského jednání. Místo vzájemného vraždění mají skuteční křesťané být příkla-
dem trpělivosti a snášenlivosti. SámKristus je příkladem tolerance, když i k největším hříšníkům přistupuje
mírně a trpělivě. Čím jistější si je člověk svojí vírou, tím méně má sklon a potřebu odsuzovat druhé.

• 99

V konfesní náboženské kultuře intolerance slouží jako nástroj potvrzování vlastní víry a církevní přísluš-
nosti, je to podstatná známka pravé zbožnosti, její absence mohla vyvolat podezření a vést k potrestání
za laxnost. Zdůrazňování rozdílů, nenávist k druhým konfesím sloužily zajištění věrnosti věřících vlastní
církvi a byly v zásadě jednodušší než se snažit o to, aby věřící lépe porozuměli křesťanské zvěsti a změnili
své chování.

• 107

Aby se vymezili proti předchozí době, vymysleli humanisté pojem temného středověku, na jehož pozadí
mohl jas jejich díla o to více zazářit. A navzdory všemu poznání o vyspělosti středověké kultury a společ-
nosti a v mnoha směrech velmi inteligentního řádu, stále platí označení „středověký“ za synonymum pro
zaostalý, barbarský, zpátečnický.

• 110

Je tragikou západního křesťanství, že součástí budování identity těchto nových církví je vzájemná nenávist
a vymezování vůči sobě navzájem. Protestanti a radikální reformní skupiny nevnímali katolickou refor-
mu jako soupeřící, alternativní formu křesťanství, ale katolickou nauku a kult pokládali v lepším případě
za kacířské, v horším pak za pohanské, v nejhorším za satanské antináboženství. Katolíci považovali všech-
ny ostatní křesťanské církve na Západě za beznadějné kacíře odsouzené k zatracení, jejichž jedinou šancí na
spásu je konverze zpět ke katolické církvi.

• 111

(…) Západní středověká církev obětí svého vlastního civilizačního, christianizačního a institucionálního
úspěchu. Přes krizové prvky pozdního středověku dokázala posunout nároky a měřítka christianizace
výrazně nahoru, zároveň si vychovala masu nespokojených a vzdělaných kleriků, schopných zformulo-
vat radikální kritiku a reformní program, a podobně si sama vzdělala masu náročných laiků schopných
vnímat rozpory mezi hlásaným poselstvím a životní praxí církevních představitelů. Díky svému christiani-
začnímu úspěchu se institucionálně zajistila a opevnila po všech stránkách. Sice zásadně ovlivnila podobu
západní civilizace a vtiskla jí důležité hodnoty, ale zároveň až příliš splynula s mocenskými, politickými
a hospodářskými strukturami, takže se intuitivně bránila reformním impulsům, které by církev ozdravi-
ly, obnovily její vitalitu a sílu charismatického prvku, ale nositele církevní moci by hospodářsky, prestižně
a mocensky „bolely“ a mohly být chápany jako zbytečný ústup z dobytých a získaných, odpracovaných,
a tedy zasloužených institucionálních pozic moci a vlivu.

• 111
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(…) Díky rozvoji vzdělání, posílení sítě univerzit a dalších škol, knihtisku, rozvíjení laické spirituality,
a především nástupu křesťanského humanismu měla konečně církev a křesťanská společnost nástroje, jak
překonat problematické prvky vývoje konstantinovské éry, především užívání moci ve službě náboženství
a sepětí se světskou mocí, začít je otevřeně kriticky reflektovat, začít pracovat na jejich nápravě. Jenže kvůli
nezvládnuté reakci na fenomén rozděleného křesťanství naopak většinu stá¬vajících problémů vyostrila
a zhoršila, a to nejvíce právě v těch složkách, kde to bylo nejcitelnější, totiž v posunu vnímání křesťanství
od jednotícího hodnotového, symbolického a světonázorového systému, vnitřně dosti pluralitního a otevře-
ného, směrem k militantním ideologiím konfesijních absolutistických států. Neřešené, mocensky popřené
problémy pak vyvřely v době radikálních proticírkevních náboženských opatření osvícenských vlád a hlav-
ně během Velké francouzské revoluce.

• 112

Luther byl přesvědčen, že díky edicím originálního znění biblických textů může obnovit pravý a původní
smysl evangelijního poselství dlouho zasutý pod nánosem lidskýchmyšlenek. Chápal své poslání jako úkol
„promyslet a vyslovit v nových podmínkách porozumění celku evangelia nově“. Je snadné kritizovat jeho
jednostrannosti a excesy, jeho formulace jsou často emocionální a vyhrocené, Lutherovo striktní rozlišování
Písma a tradice je neudržitelné. Jeho velkolepý a v mnoha směrech přínosný pokus však díky následnému
vývoji událostí, včetně Lutherovy nesmiřitelnosti, nemohl dojít k zralejší, celistvější a kompletnější podobě
přijatelné pro celou církev, ale zůstal ve svém tvaru a dál se vyvíjel v dosti jednostranném vymezování
vůči katolické tradici na jedné straně a proudům radikální reformace na straně druhé. Více dialogičnosti
a vpravdě křesťanského jednání na obou stranách bymohlo vést k zralejším výsledkům a skutečně produk-
tivnější obnově křesťanské víry.

• 112

Jak konstatuje i velký protestantský teolog Wol art Pannenberg, odtržení a vznik samostatné církve není
úspěch, ale naopak neúspěch reformace. Toho si byl již za svého života vědom i Luther, který si skutečnost,
že se jeho teologie neprosadila v celém křesťanstvu, omluvil tím, že ďábelské síly, jež tomu vzdorují, jsou
stále příliš silné.

• 113

(…) Užití moci ve službě šíření a udržování křesťanství vytvářelo konfliktní situace a podílelo se na oslabení
vnitřní síly a atraktivity evangelia už tím, že podněcovalo pokušení spolehnout se na institucionální, mocen-
ské zajištění oproti vytrvalé snaze pracovat na aktualizaci formulování křesťanské zvěsti, na prohloubení
inkulturace a důsledné promýšlení a rozvíjení evangelijního poselství.

• 113

Současnou vlnu dechristianizace západní společnosti lze z velké části chápat i jako cenu, trest za tisíc pět
set let zneužívání moci, které deformovalo tvář církve i křesťanství.

• 114

Současná krize západní společnosti a kultury souvisí do značné míry právě s oddělením od jejích duchov-
ních a hodnotových kořenů. Cestu k nim zablokovalo právě tíživé historické dědictví nejen vzájemné kon-
fesní nenávisti a nezdravého sepětí s absolutistickými státy, ale rovněž omezená schopnost srozumitelně re-
formulovat své poselství pro současnou dobu. Souvisí ale rovněž s celospolečenskou neschopností vytvářet,
i cestou otevřených sporů a debat jako tomu bylo ve středověku, jednotící hodnotový a symbolický rámec.
Tady současná doba kulturních válek připomíná dobu konfesních polemik 16.–17. století, kdy různé sou-
časné myšlenkové a politické proudy vyčerpávají svou energii v nekonečných vzájemných ideologických
střetech, ačkoliv všechny, nebo aspoň většina, prezentují, že usilují o totéž, o lidštější a spravedlivější svět.

• 116

Jedno z podstatných poučení reformačního a protireformačního příběhu je, že nelze za ušlechtilé cíle bojovat
problematickými prostředky, protože problematické prostředky, jak známo, problematizují samotné cíle.
V zápasu o svatou věc, a právě na prvním místě v zápasu o ni, nelze používat a není dovoleno vše.

• 116
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Navzdory mínění některých tradicionalistů současná západní dechristianizace společnosti není spojena
s druhým vatikánským koncilem, protože začala mnohem dříve a dotýká se i jiných církví. S hledáním
kořenů dechristianizace se musí jít mnohem hlouběji. Souvisejí totiž s mocen¬ským prosazováním křesťan-
ské víry pomocí násilí, donucování a nadvlády, s neschopností přinášet evangelium přesvědčivě, atrak-
tivně a srozumitelné novým generacím. Nostalgie po autoritářském křesťanství nikterak nepomůže situaci
změnit, spíše naopak.

• 116

Rozdělení křesťanstva působí pohoršení a komplikuje hlásání evangelia.

• 117

Jak už to v dějinách křesťanství často bývá, když se vyvolenému Božímu lidu a jeho představitelům nechce
naslouchat hlasu svého Pána a následovat vanutí Ducha, začne se Boží dílo prosazovat samo a jinak. K otu-
pení vzájemných konfesních sporů přispěla marginalizace významu a role křesťanství a náboženství ve
státu, společnosti i životě jedince a rodiny, pokles počtu věřících a mnoho dalších společenských proměn.

• 117

Každý, kdo vnímavé sleduje dynamický vývoj současného světa i církve, tuší, že hledání nové tváře spo-
lečnosti a života nepochybně povede rovněž k proměně institucionálního uspořádání církví a nové podobě
církevního života do míry, kterou si dnes ani nedokážeme představit. Jistě to může být zdrojem úzkosti
a obav, ale pokud vyznávámeKrista jako suverénního Pána dějin, měli bychomv tomna prvnímmístě vidět
příležitost nejen pro obnovení evangelizačního elánu a celkové vitality křesťanství, ale rovněž pro napravení
rozkolu a rozdělení církví. Pokud se půjde dostatečně odvážně, tvořivé a poctivě ke kořenům (radix, tedy
radikálně) evangelia, je šance, že se u samých zdrojů své víry a náboženské síly jednotlivé křesťanské církve
a tradice setkají, aniž by kvůli tomu popřely své dějiny, aniž by se musely vzdát svých důrazů a specifik.
Spíše než ve sjednocení církví na institucionální bázi lze doufat v univerzální ekumenické společenství, ve
kterém dojde ke shodě v základech křesťanské víry, ve vzájemné respektování odlišností, kdy jednotlivé
církve budou o sobě smýšlet laskavě a s úctou.

• 118

Druhý vatikánský koncil chtěl provést aggiornamento církve ne kvůli obnově vlivu církve jako instituce,
ale aby mohla zase začít účinné sloužit věřícím a celému lidstvu jako zprostředkovatelka spásy, svobody
a radosti. Současný svět, zvláště pak tápající Západ, svědectví křesťanské církve naléhavě potřebuje a dalším
váháním zrazujeme nejen odkaz generací křesťanů, ale i naše současníky, dokonce i budoucí generace.

• 119

Karel Skalický: Doslov

• (…)Ke každé skutečné revoluci (…) jemožné přistupovat dvěma různými způsoby: personálním a struk-
turálním. (…) Přístup personální považuje převratnou revoluční událost za herkulovský výkon mi-
mořádně nadané osobnosti podle principu, že to je revolucionář, který rozpoutává a plodí revoluci.
Přístup strukturální naopak postupuje podle principu, že společnost je už tak těhotná revolucí, že si vy-
bere za porodního asistenta svého výbuchu nějakého vhodného člověka, z něhož pak udělá úspěšného
revolucionáře. Tyto dva přístupy ovšem jsou ve své krajní formulaci neúplné. Je to totiž odvěký problém
osobnosti v dějinách. Je to osoba, která vytváří dějiny, anebo to jsou dějiny, které utvářejí osobnost?

• (…) Lutherovo vystoupení, jež se setkalo s nadšeným souhlasem lidu (snad hlas Boží?), začalo vytvářet
v odporu proti klerikalismu papeženskému klerikalismus protestantský. Vypukly hádky o pravou víru,
které se stupňovaly v nenávistné opozice ústící až do krvavých střetů a nakonec do války, která pocho-
pitelně nevyřešila nic. Dosáhla jen toho, že tam, kde byl král katolík, protestanti byli psanci, a kde byl
králem protestant, byli potlačováni katolíci. Vznikla tak v Evropě situace, kdy nebyli svobodní ani jedni,
ani druzí. Nicméně obě klerikální strany nadále zarputile argumentovaly vírou, čímž ji její příslušníci –
aniž si to uvědomovali – vtlačovali do pozice nejhoršího rozněcovatele nenávisti a války, a tím něčeho
nanejvýš škodlivého. Vzniká tak obecná nálada, že moudřejší lidé, nepoznamenaní klerikalismem, za-
čnou zastávat názor, že by bylo nejlepší dát víru stranou a chopit se zdravého selského rozumu. Svárliví
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křesťané však směle dál připravovaly úrodnoupůdupro různé druhy racionalismu, od tohoumírněného
až po ten radikální. Racionalismus se tak stává novou ideologií měšťanské třídy, která trpí bojem dvou
klerikalismů a stále rozhodněji se přičiňuje o to, aby oba byly zbaveny moci.

• (…) Základní princip americké revoluce obsažený v Jeffersonově Prohlášení nezávislosti (totiž, že jen ten
může vládnout, kdo vládne se souhlasem těch, jimž vládne) byl prosazen Francouzskou revolucí i v Evropě.

• (…) Jakmile byla [v Rusku] nastolena [diktatura proletariátu], mění se v diktaturu stranické nomenklatu-
ry nad proletariátem, a to v míře, v níž se bolševické Rusko stávalo světovou velmocí a rozšiřovalo svůj
vliv do celého světa (…). Stále výrazněji se začala vyjevovat vnitřní lež této supervelmoci, která svůj, ve
skutečnosti kontrarevoluční program, zastírala velkohubou pseudorevoluční rétorikou. Popírala totiž
svobodu církve, jako kdyby nikdy nebyla proběhla revoluce papežská, popírala svobodu křesťana, jako
kdyby byla nikdy neproběhla revoluce husitsko-protestantsko-puritánská, popírala svobodu občana,
jako kdyby nikdy nedošlo k revoluci francouzské, a popírala nakonec i svobodu od vykořisťování, pro-
tože se rozhodla hnát se za svétovládou a v duchu státního kapitalismu budovat velmocenský stát,
přičemž nemilosrdně pronásledovala menševiky a socialisty všech „revizionistických“ odstínů.
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