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Zakladatel ekumenické komunity
zavraÏdûn
Ivan O. ·tampach
Dne 16. srpna 2005 zavraÏdila nûkolika bodn˘mi ranami do krku pﬁi
veãerní bohosluÏbû kolem 20.30 h. v Taizé, v tamním chrámu Smíﬁení,
pravdûpodobnû du‰evnû nemocná Rumunka Luminiţa Solcanová zakladatele ekumenické mni‰ské komunity obecnû známého jako bratr Roger.
Roger Louis Schutz-Marsauche se narodil 12. kvûtna 1915 v Provence ve
·v˘carsku. V letech 1937-1940 studoval teologii reformované církve
v Lausanne a ve Strassbourgu. V roce 1940 ode‰el do vesnice Taizé v Burgundsku, asi 10 km od nûkdej‰ího, historicky v˘znamného centra benediktinského mni‰ství Cluny na sever od Lyonu. Bylo to blízko linie, která
dûlila Francii na severní a západní okupovanou ãást a na ãást ovládanou
reÏimem se sídlem ve Vichy pod vedením mar‰ála Henriho Philippa Pétaina. Roger Schutz se tam v té dobû vûnoval péãi o váleãné uprchlíky,
vãetnû ÎidÛ. Tyto aktivity byly odhaleny a Schutz byl nucen na dva roky
Taizé opustit. Vrátil se tam se skupinkou podobnû sm˘‰lejících, kteﬁí postupnû pﬁipravovali vytvoﬁení mni‰ské komunity.
PÛvodní reformaãní kﬁesÈanství, jak luterského, tak kalvinistického typu, a v návaznosti na nû i anglikánství, odmítlo mni‰ství a jiné formy ﬁeholního Ïivota s odÛvodnûním, Ïe je zaloÏeno na shromaÏìování zásluh
pro nebe. Proti tomu stavûla reformace zásady sola gratia a sola fide (spásy lze dosáhnout pouhou milostí a pouhou vírou, bez zásluÏn˘ch skutkÛ).
V roce 1841, po tﬁech staletích od rozpu‰tûní v‰ech klá‰terÛ v Anglii králem Jindﬁichem VIII. se objevuje Ïenská monastická komunita; o rok pozdûji se objevuje první komunita mnichÛ. V pﬁípadû anglikánství není obnova mni‰ství pﬁekvapivá, neboÈ tato vûtev osciluje mezi kﬁesÈanstvím
katolického a protestantského typu. V dobû vzniku tûchto komunit tam bylo silné anglokatolické (téÏ „oxfordské“) hnutí, jeÏ chápalo anglikánství
spí‰e jako národní katolickou církev nezávislou na ¤ímu. Pozdûji vznikají luterské benediktinské a franti‰kánské komunity v souvislosti s nûmeck˘m hochkirchliche Bewegung („hnutí vysoké církve“, nejznámûj‰í reprezentant Friedrich Heiler).
Bratr Roger zaloÏil roku 1946 pravdûpodobnû první mni‰skou komunitu sloÏenou z pﬁíslu‰níkÛ daleko radikálnûj‰í formy reformace, totiÏ
z církví kalvinistického typu. O Velikonocích roku 1949 se sedm bratﬁí na-
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trvalo zavázalo k Ïivotu ve spoleãenství, v celibátu a v co nejvût‰í prostotû. Základní my‰lenkou komunity byla sluÏba smíﬁení, mimo jiné a snad
pﬁedev‰ím smíﬁení kﬁesÈanÛ rÛzn˘ch konfesí. Na tuto iniciativu odpovûdûli katoliãtí franti‰káni a pravoslavní mni‰i, kteﬁí v Taizé zaloÏili své
klá‰tery. Katoliãtí a protestant‰tí bratﬁí pak vytvoﬁili pod vedením bratra
Rogera jedinou komunitu oznaãovanou posléze jako ekumenická. Dnes
podle údajÛ, jeÏ Taizé o sobû poskytuje, tvoﬁi katolíci asi tﬁetinu z pﬁibliÏnû 100 bratﬁí pocházejících „z více neÏ 25 zemí“. Nûkteﬁí ãlenové Ïijí
v mal˘ch komunitách mimo Taizé, v chudinsk˘ch ãtvrtích nûkolika svûtadílÛ.
V˘znamn˘m obratem v Ïivotû ekumenické komunity bylo otevﬁení
Taizé, poãínaje rokem 1957, zejména mlad˘m, kteﬁí pﬁicházeli jako poutníci hlavnû v dobû prázdnin. V souãasnosti se tam v letním období vystﬁídá údajnû kolem 5000 náv‰tûvníkÛ. Program pro tyto náv‰tûvníky spoãívá v úãasti na tﬁech denních modlitbách bratﬁí v mohutném, i kdyÏ velmi
jednoduchém chrámu Smíﬁení (postaven 1962, roz‰íﬁen 1997) a ve skupinov˘ch aktivitách, jako je práce s biblick˘m textem, diskuse, chvíle zti‰ení, praktická práce vûnovaná potﬁebn˘m. Ponûkud pﬁekvapivû (vzhledem
k dosavadnímu tichému, kontemplativnímu zamûﬁení) zaãala komunita
z Taizé poﬁádat od roku 1978 vÏdy na pﬁelomu roku masová setkání ve
velk˘ch, zatím vÏdy evropsk˘ch mûstech. Na pﬁelomu let 1990 a 1991 se
takové shromáÏdûní konalo v Praze.
Poprvé se o nové, vlastnû teprve vznikající komunitû dovûdûl evangelick˘ ãinitel Jaroslav ·imsa. Od 70. let minulého století se datují intenzivnûj‰í ãeské kontakty s Taizé. Kdo mûl moÏnost cestovat, sbíral první
informace a postupnû se v Praze kolem evangelick˘ch manÏelÛ Marie
a ZdeÀka Susov˘ch a kolem katoliãky Marie Kaplanové a pozdûji i na jin˘ch místech vytváﬁely do roku 1989 utajené skupiny lidí, kteﬁí praktikovali tyto podnûty v ãesk˘ch pomûrech. Dnes Ïije v komunitû jeden ãesk˘
bratr, ﬁímskokatolick˘ knûz Josef Sedlák.
První obavy, Ïe atentát na bratra Rogera byl dílem fundamentalistick˘ch odpÛrcÛ kﬁesÈanského ekumenismu, byly pﬁedbûÏnû rozpt˘leny poukazem na du‰evní stav pachatelky, kter˘ v‰ak bude teprve pﬁi policejním
vy‰etﬁování objektivnû zji‰Èován. Nelze ov‰em vylouãit, Ïe mohla b˘t
zneuÏita.
Lze ﬁíci, Ïe vnitrokﬁesÈanské mezikonfesní vztahy dosáhly bûhem 20.
století urãité nové úrovnû; kﬁesÈané rÛzné církevní pﬁíslu‰nosti mají potﬁebu spoleãnû ãelit sekularizovanému svûtu a jin˘m náboÏenstvím, která se
v multikulturní globalizované spoleãnosti stala i pro obyvatele pÛvodnû
kﬁesÈansk˘ch zemí reálnou aktuální skuteãností a pro kﬁesÈany v˘zvou. Na
dosaÏené úrovni vztahÛ se v‰ak ekumenické vztahy zastavily, je dodrÏo-
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váno cosi, co dostalo mírnû ironické oznaãení „ekumenická zdvoﬁilost“,
ale sbliÏování nepokraãuje. I dosavadní míra sblíÏení naráÏí na stále vût‰í
odpor. Stále více se sl˘chá, Ïe je nutno nejprve chránit vlastní identitu,
a pak aÏ eventuálnû vycházet vstﬁíc jin˘m. Radikální katolické a protestantské skupiny by ‰ly v odporu je‰tû dále. Úãast pravoslaví na ekumenickém sbliÏování je nanejv˘‰ opatrná.
Taizé pﬁedstavuje jeden z modelÛ mezicírkevních vztahÛ. Spoãívá
v pﬁekraãování konfesních hranic a stírání rozdílÛ. Mnoho katolíkÛ hledí
na tuto iniciativu se zdvoﬁilou nedÛvûrou. Vût‰inov˘ vztah ãesk˘ch, a jistû nejen ãesk˘ch evangelíkÛ k tomuto typu komunit je odmítav˘. Jako pﬁíklad se uvádí spoluzakladatel komunity a dlouholet˘ zástupce Rogera
Schulze v jejím vedení Max Thurian, kter˘ roku 1988 oznámil svou konverzi k ﬁímskokatolické církvi. Kritiãtí protestanti vidí protestantismus
ovlivnûn˘ Taizé jako „kryptokatolictví“ a jako nástroj pokatoliãÈování.
Vedle pﬁekraãování a smazávání hranic se nabízejí jiné modely mezikonfesních (a také mezináboÏensk˘ch) vztahÛ, pﬁi nichÏ je identita úãastníkÛ
plnû zachována a dochází spí‰e k plnému vzájemnému uznání v rozdílnosti a ke spolupráci.
Taizé nepochybnû pﬁedstavuje Ïiv˘ ostrov v moﬁi skomírajícího kﬁesÈanství 20. a 21. století. Je-li nabídkou pro pﬁekonání jeho souãasné hluboké krize, je nesnadné posoudit. Lze pﬁedpokládat, Ïe komunita bude pokraãovat podobn˘m smûrem pod vedením bratra Aloise (nar. 1954), jehoÏ
oznaãil bratr Roger (se souhlasem bratﬁí) za svého nástupce a kter˘ se po
jeho smrti ujal role pﬁevora. Snad není bez zajímavosti, Ïe tento nov˘
pﬁedstaven˘ se narodil v Bavorsku, je katolík, vyrostl ve Stuttgartu a je
potomkem rodiãÛ vysídlen˘ch po válce z âeskoslovenska.

