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PRAVDA	A	KULTURA	ŽIVOTA

POZDRAV ZE SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ 
BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ  

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY,  
6.–7. ZÁŘÍ 2018 V BRATISLAVĚ

Pozdrav 
kardinála	Angela	Bagnasca	 

arcibiskupa	metropolity	Janova 
předsedy	Rady	evropských	biskupských	konferencí	(CCEE)

Drazí spolubratři v biskupské a kněžské službě,
vážené autority,
drazí přátelé,

jsem rád, že se mohu zúčastnit tohoto významného setkání biskup-
ských konferencí středo-východní Evropy zaměřeného na téma 
„Pravda a kultura života“. Zvolená tématika nabývá zvláštní důleži-
tosti a naléhavosti ve všeobecném kontextu západní kultury a zvláště 
evropského kontinentu. Děkuji především pastýřovi této diecéze, Jeho 
Excelenci Stanislavu Zvolenskému, předsedovi Konference biskupů 
Slovenska.

Byl jsem požádán, abych se ve svém pozdravu dotknul úlohy círk-
ví ve střední a východní Evropě. Omezím se jen na některé poznámky 
a svůj příspěvek rozdělím do dvou částí: všeobecný kontext a speci-
fická úloha. Nebudu tedy hovořit o vzájemnosti darů mezi Východem 
a Západem, což je dynamika, která je vlastní všem vztahům mezi 
lidmi, národy a státy.

2.
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1.	 Kontext

Svatý otec František říká, že „v novověku došlo ke značnému antropo-
centrickému vybočení“ (Laudato si‘, 116). Je to přesné a jasné vyjád-
ření, které – aniž by popíralo světlé stránky moderní doby – ukazuje 
její limity a excesy. Jsou to limity antropologie uzavírající se do sebe 
a excesy centrálního postavení člověka, které se stává „sebestředností“ 
a kde se individuum stává normou pro dobro a zlo. Pravda pak získá-
vá hodnotu výlučně subjektivní a relativistickou a individuum se stá-
vá necitlivé pro vztahy, a tím méně pro morální normy. Rozhořel se 
kulturní proces, jehož důsledky vidíme; například svědomí – svatyně 
člověka – se již neotevírá pravdě o lidském bytí a z toho vyplývajícím 
požadavkům, ale proměnilo se ve „skořápku“ subjektivnosti, do níž 
člověk může uniknout před skutečností a skrýt se tam. V tomto smy-
slu je svědomí instancí, která nás osvobozuje od pravdy a od jejího 
svobodného hledání, a směřuje k tomu, aby se ztotožnilo s vědomím 
našeho já, o sobě, se subjektivní sebejistotou a s vlastním morálním 
postojem. Nechápe se již jako prvotní paměť dobra a pravdivosti, jako 
niterná přitažlivost člověka k tomu, co je v souladu se Stvořitelem, 
s konstitutivní metafyzickou harmonií směřující ke kráse, v níž září 
pravda a dobro.

Pravda je ve skutečnosti nahrazena ideou pokroku; pravdou 
je samotný pokrok. Možná by se přesněji dalo říct, že pravda je 
nahrazena ideou „rozvoje“ chápaného mechanicky, a jakýkoli rozvoj 
je považován za „pokrok“ opravňující i k pozitivnímu etickému 
hodnocení. „Antropologické vybočení“, o němž hovoří papež, není 
nějakou abstraktní záležitostí, ale smrtící rozbuškou, která vyhazuje do 
povětří způsob myšlení a konání i společného bytí lidí, národů a států. 
Papež pak dále píše: „Nepatřičná prezentace křesťanské antropologie 
mnohdy vedla k prosazování mylného pojetí vztahu člověka ke světu“ 
(Tamtéž, 116). Pociťuje se to i ve statutu politiky, odkud se vylučuje 
jakákoli její spojitost s ideou dobra, a tedy spravedlnosti, jež je cílem 
politiky. Když se eliminuje možnost objektivní pravdy, skutečná 
demokracie – která si vyžaduje svůj obsah – se stává neuskutečnitelnou 
a zůstává jen cesta demokracie čistě formální, tvořená většinou.

Čím více se v centru nachází člověk, tím více se Bůh ocitá na 
periferii v domnění, že bez něj to půjde lépe. Opak je však pravdou; 
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pokud totiž tvor ztratí své spojení s Bohem, stává se sebestředným, 
myslí, že je emancipovaný, ale ve skutečnosti znehodnocuje sám sebe, 
a to, co vytváří, je křehké, neboť křehké je jeho východisko – samotný 
člověk. Taková je podstata sekularismu, jenž je náboženskou verzí 
filozofického nihilismu – žít jako by Bůh neexistoval, odevzdávat se 
pouze do svých vlastních rukou.

Jaké jsou ale plody tohoto stromu, abychom mohli podle nich po-
suzovat samotný strom? Pozorovatelé poukazují na všeobecný zma-
tek, který se snadno promění ve strach a úzkost, a to až tak, že jeden 
Baumanův text hovoří o „retrotopii“: budoucnost se zdá být natolik 
nejistá a zmatená, zbavená tradičních opor (rodina, náboženství, kul-
tura …), že pro záchranu těchto hodnot, které jsou pevnými body pro 
život, upírá člověk svůj pohled do minulosti.

2.	 Odpovědět	na	výzvu

Jaký je v této situaci úkol církví středovýchodní Evropy? Především 
je to úkol celé církve: znovu hlásat Ježíše Krista, Logos, Slovo, které 
se stalo tělem, jediného Spasitele světa, Toho, který odpovídá na nej-
hlubší očekávání lidstva a nadále zůstává Tím, koho národy očekáva-
jí, i navzdory materialismu znovuzrozenému pod různými rouškami.

Mají tyto církve nějaký specifický dar? A pokud ano, tak proč? 
Protože jejich víra je proniknuta krví mučedníků; a mučedníky jsou 
všichni pronásledovaní kvůli evangeliu. Váš specifický úkol, to, co od 
vás žádáme, drazí spolubratři a přátelé, se rodí z historie vaší rezisten-
ce. Tato protrpěná a výrazná historie je ještě čerstvá a zdá se být ve 
vašich společenstvích živá; je darem pro všechny a je třeba ji předávat 
novým generacím, musí zůstat kolektivní pamětí, integrální součástí 
lidové totožnosti, pečetí kontinentu, a musí infikovat „jednotné my-
šlení“, které je rozšířené na Západě a které má arogantní a pokoutné 
nároky na světovou hegemonii.

Jak máme znovu hlásat Krista? Podívejme se na evropské národy 
a připomeňme si evangelní podobenství o rozsévači; půda je různo-
rodá – od asfaltu až po dobrou zeminu – a rozsévač rozsypává osivo 
bohatě všude, aniž by si vybíral tu nejlepší půdu. Část semen určitě 
přijde nazmar, ale Ježíš to nedává rozsévačovi za vinu. Podobenství je 
silné a povzbuzující. Nesmíme se nikdy bát, nikdy nám nesmí chybět 
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odvaha, ale při apoštolské práci musíme být vždy velkorysí. Půdu ne-
lze nikdy s jistotou oddělovat, protože v každém člověku je taková 
i onaká. Je však možné popsat nejrozšířenější kulturu západní Evropy, 
kde se konzumistický kapitalismus propojil s liberálním individua-
lismem. To jsem se snažil ukázat v prvním bodě. Vrátím se k otázce: 
Jak můžete svou historií znovu hlásat Pána? Pokusím se zdůraznit pár 
bodů.

1. Vaše církve zakusily na vlastní kůži to, že opiem lidu není Bůh, 
ale nepřítomnost Boha. Bez Boha se obzor zužuje, člověk je ochro-
men, jeho vědomí není zaměstnáno tím, že poznává pravdu, ale tím, 
že se podřizuje moci. Vy lépe než ostatní znáte nejen velký dar svobo-
dy, ale i to, čím je pravá svoboda. Evropský člověk potřebuje pochopit, 
že Bůh není protivník, že nežárlí na jeho radost, ale že je jejím zákla-
dem a nejlepší zárukou. Člověk má zapotřebí se beze strachu smířit 
s Bohem, s takovým, jaký se projevil v Ježíšovi; vrátit se k základu 
onoho všeobecně rozšířeného „cítění“, které vytvořilo plnomocný hu-
manismus. Musí se cítit pobízen nikoli k tomu, aby se uspokojoval 
s důsledky evangelia, ale evangelium přitom zamlčoval, protože žád-
ná dobrá praxe nemůže dlouho přetrvávat bez zdroje, který ji inspiruje 
a živí.

2. Je třeba se věnovat činnosti intelektuálního zúrodnění. To zname-
ná, že je nutno se pokusit o vysvětlení a rekuperaci výrazů člověka; 
dnes se používají tatáž slova – život a smrt, láska a rodina, lidská dů-
stojnost, svoboda, svědomí…, ale často jim každý rozumí jinak. Ně-
kolik příkladů: Ve jménu lidské důstojnosti se někdy vykonává péče 
o nemocného, ale jindy se život likviduje. Často se hovoří o srdci, ale 
někdy se zdá, že srdce odstraňuje rozum a všechno se stává citem 
a emocí. Typickým posunem základu je také kult touhy, který zname-
ná jít za vlastním přáním bez ohledu na jeho morální obsah.

V tomto smyslu je třeba se smířit s rozumem a nechat vystoupit 
na povrch velké otázky, které někdy spí vzadu ve svědomí, tak jako 
Jonáš, když byl na útěku, spal vzadu v lodi. Je třeba odhalit lži sou-
časných mýtů, které slibují mnoho, ale berou všechno. V této sou-
vislosti svatý Jan Pavel II. hned po pádu zdi v roce 1989 připomínal, 
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že existují totality viditelné a násilné, a pak jsou tady i jiné, záludné 
a podmanivé, ale ne méně brutální.

3. Jak připomněl papež František, Evropa „je unavená a dezorien-
tovaná“ (Poselství pro plénum CCEE, 2014). Kdo jiný v Evropě než 
vaše společenství žil v temnotě a v nejistotě ze zítřka? Kdo musel déle 
než vy bojovat, aby neztrácel naději a věřil, že vzejde nový den? Jak 
by mohla rozkvést poušť bez malého „zbytku“ křesťanských spole-
čenství? Vaše naděje je utužena temnotou, proti které se vaše srdce 
bouřila. Ano, náš kontinent se musí vyrovnat s nadějí a znovu uznat, 
že naděje potřebuje fundament, jímž nemůže být člověk. Bez velké 
Naděje ani každodenní naděje nemají svou soudržnost, stejně tak jako 
bez velkého Dobra pohasínají i různá částečná dobra. 

4. Evropa se musí rovněž vyrovnat s vlastní historií. Ta je křesťanská 
a každý jiný příspěvek našel své místo a zhodnocení v řečišti evan-
gelia. Zatvrzelé mlčení o jejím původu je projevem protináboženské-
ho a protikřesťanského předsudku, prokazuje laicismus uzavřený pro 
transcendenci a vizi, která sice hovoří o člověku, ale ve skutečnosti 
jím manipuluje. Evropa potřebuje kráčet jednotně, musí potvrdit cestu 
tvořenou čestností a inteligencí; vyrovnat se s vlastní historií zname-
ná, že se Evropa znovu bude mít ráda. Krev mučedníků a pronásledo-
vaných pro víru dokazuje kontinentu, že to, proč oni trpěli, mělo smy-
sl, že to bylo cosi velkého a opravdového, cosi, co plodí sílu, odvahu, 
odpuštění a všeobecnou solidaritu. Dokazuje evropskému člověku, že 
to, kvůli čemu oni odporovali každému násilí, nebyla nějaká smrtelná 
a skomírající ideologie, ale cosi živého, co jako semeno v zemi vyrůs-
talo uprostřed noci, připraveno ve vhodnou chvíli vyrašit a připojit se 
k tisíciletému proudu kultury a civilizace, krásy a umění.

5. A konečně, církve, které za vysokou cenu zůstaly věrné Kristu 
a římské církvi, ukazují přesvědčivou sílu univerzality, která je plná 
vysokých, pravých a živých ideálů. Ukazují sílu nezištnosti, která se 
dnes jeví jako křehká. Věrnost papeži nezaručovala hmotné statky, 
ale duchovní společenství s katolickou obcí a s celým lidstvem, a udr-
žovala duši v otevřenosti pro celý svět. Dokazovala, že křesťanské 
náboženství není muzejním kusem, že se nemůže stát občanským 
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náboženstvím ve službě žádného státního aparátu. Křesťané slouží lo-
ajálně, ale s vnitřní svobodou, kterou vyjadřuje a zaručuje pouto s cen-
trem tohoto společenství. Myslím, že Evropa musí znova promýšlet 
tuto solidární a nezištnou univerzalitu, která překonává krátkodobé 
a individualistické vize a dokáže uvažovat ve velkém a v konkrétních 
skutečnostech. Včerejší pronásledovatelé chtěli uzavřít vaše národy 
do úzkého obvodu, protože měli strach z univerzality a z konfrontace, 
měli strach z pravdy. Když každá moc – ať už politická, kulturní nebo 
ekonomická – chápe sebe sama jako nadvládu, a nikoli jako službu, 
snaží se vše unifikovat a vytváří systém lží pro své udržení. Snaží se 
zatemnit smysl pro univerzalitu a solidaritu, který je vepsán do srdce 
každého člověka. I to nám připomínají mučedníci! Je to součástí naší 
víry. Děkuji.


