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Religionisté jistû nejsou horliv˘mi textov˘mi kritiky, a proto soubor studií Jiﬁího
Kejﬁe, pﬁedního znalce husitsk˘ch pramenÛ
a právního historika, jim mohl uniknout.
Byla by v‰ak ‰koda, kdyby se s jeho poslední knihou, shromaÏìující v˘bûr jeho statí
k poãátkÛm reformace, k Husovu uãení
a názorÛm Husov˘ch souãasníkÛ, nemohli
seznámit.
Kniha obsahuje ãtrnáct studií, z nichÏ
ãtyﬁi nebyly dosud publikovány. Pro religionisty jsou zajímavé dvû z nich, které jsou
ozvukem hledání dialogu mezi protestanty
a katolíky.
Jiﬁí Kejﬁ (nar. 1921) je jedním z potomkÛ
ãeskobratrské rodiny KejﬁÛ, která se v nové
dobû pﬁipomnûla Jiﬁího str˘cem Václavem
(1904-1989), synodním seniorem v letech
1969-1977. Jiﬁí Kejﬁ své evangelictví nikdy
neskr˘val, mûl v‰ak blíÏe k církevním tradicionalistÛm neÏ k rÛzn˘m nov˘m vlnám,
napﬁ. „nové orientaci“. Ctitel Masarykovy
republiky se ve své vûdecké práci zastával
umírnûn˘ch proudÛ v husitství a ne‰etﬁil kritikou táborské radikály a blouznivce. Snad
tato umírnûná poloha pﬁispûla k tomu, Ïe byl
jako znalec pﬁizván do mezikonfesní Komise pro studium problematiky spojené s osobností, Ïivotem a dílem M. Jana Husa zﬁízené
roku 1993 kardinálem Miloslavem Vlkem,
která mûla pﬁispût k nezaujatému prozkoumání Husova Ïivota a díla. Jiﬁí Kejﬁ se v jejím rámci vûnoval kritickému posouzení
Husovy pﬁe pﬁed kostnick˘m koncilem. Práce se daﬁila a byla zpﬁístupnûna v knize HusÛv proces (Praha: Vy‰ehrad 2000). O sv˘ch
v˘sledcích pﬁedtím referoval J. Kejﬁ na závûreãném zasedání Komise na Lateránské
univerzitû v ¤ímû roku 1999, kde byl pﬁekvapivû – jako prv˘ protestant – vyznamenán vysok˘m papeÏsk˘m ﬁádem. Vyznamenan˘ byl trochu zaskoãen. Pochopí
evangelická veﬁejnost, co za vyznamenáním
stálo a jak˘ má symbolick˘ v˘znam?

Odpovûdût se pokusil Jiﬁí Kejﬁ ve dvou
statích nové kníÏky. Prvá se naz˘vá „Jan
Hus sám o sobû“ (s. 12-48), druhá „Znovu
o Husovû rehabilitaci“ (s. 215-261). V obou
mu ‰lo o to, aby Husovo uãení vyloÏil korektnû, s úctou k jeho postojÛm. V prvé studii Jiﬁí Kejﬁ pﬁipomíná, Ïe Hus aÏ obsedantnû nadﬁadil BoÏí zákon (Lex Christi) v‰emu
lidskému poãínání, takÏe v souladu s Kristem je moÏno ve svûtû jednat jak praeter
legem tak i contra legem. ZdÛrazÀuje i Husovo pojetí církve jako communitas praedestinatorum, která tak prakticky opou‰tí
pﬁedstavu viditelné církevní organizace
a ztrácí v˘luãnou autoritu ve vûcech spásy.
Jiﬁí Kejﬁ ov‰em zároveÀ vidí, Ïe se Hus
sv˘m akcentem bezpodmíneãné závaznosti
BoÏího zákona uzavﬁel do vnitﬁního iluzivního svûta a nebyl schopen nahlédnout realitu. Právû v procesu v Kostnici Hus nepochopil, Ïe nemá podmínky pro svobodnou
obhajobu more scholastico, ale stojí pﬁed
soudem vázan˘m pﬁedpisy kanonického
práva. Kejﬁ jako právník nemohl neuznat, Ïe
proces probíhal ﬁádnû, snad aÏ velkoryse,
ale „realita mysli narazila na realitu doby“
(s. 37). Jak asi obtíÏné bylo pro Kejﬁe, bytostného protestanta, najít vhodná slova!
Kejﬁ jako právník nemohl nevidût chybné
Husovy kroky pﬁed tribunálem, na druhé
stranû rozumûl jeho zápalnému pﬁesvûdãení.
Podobnou potﬁebu apologie cítíme
i v druhé stati. Jiﬁí Kejﬁ pﬁipomíná star‰í katolick˘ pokus rehabilitovat Mistra Jana Husa z pera uãeného benediktina Paula de Vooghta (1900-1983) L’hérésie de Jean Huss
(Louvain: Bureaux de la revue bibliothèque
de l’université 1960), kter˘ sv˘m pojetím
Husovy teologie – jako svou podstatou katolické a nerevoluãní – ve své dobû neuspûl,
ale jeho názory nezapadly. VzpomeÀme –
navíc proti Kejﬁovi – úsilí profesora Katolické univerzity v Lublinu Stefana Swieêawského, konzultanta Druhého vatikánského koncilu, kter˘ následnû (po r. 1965)
ovlivnil tehdej‰ího krakovského arcibiskupa
Karola Wojty∏u, pozdûj‰ího papeÏe Jana
Pavla II. (†2005), mocného pﬁímluvce usmíﬁení s husitsk˘mi âechami. Swieêawski
publikoval své názory v krakovském Tygodniku powszechnem (40/6,1986) a upozornil
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na novû se rozbíhající pokusy vyrovnat se
s heretikem Husem.
Jiﬁí Kejﬁ na pozice Paula de Vooghta nikdy nepﬁistoupil. Právní Husovu rehabilitaci pokládá (jiÏ vzhledem k dochování pramenÛ) za zcela nemoÏnou a stejnû tak
vnímá uznání jeho pravovûrnosti za absurdní, protoÏe by tento krok implikoval „totální
odmítnutí“ katolické doktríny, jíÏ se Husovy
názory „pﬁíãily“ (s. 247). J. Kejﬁ v‰ak souhlasí s katolíky a jejich morálním uznáním,
kterého se Husovi papeÏsk˘mi v˘roky dostalo. K smíru v pojetí církve v‰ak nemÛÏe
podle Kejﬁe dojít, protoÏe Husovo pojetí upírá církvi poslední autoritu ve vûcech spásy a tím i odmítnutí povûﬁení církve od Boha. PﬁekáÏkou názorového konsensu bylo
také Husovo wiklefské pﬁesvûdãení, Ïe nikdo není knûzem (nebo církevním ãi svûtsk˘m hodnostáﬁem), pokud setrvává ve smrtelném hﬁíchu. Jiﬁí Kejﬁ jako pouãen˘
právník a kanonista ov‰em ví, Ïe toto uãení,
ru‰ící základní pﬁíkaz poslu‰nosti k nadﬁízen˘m, je v reálném svûtû spoleãensk˘ch
vztahÛ nepﬁijatelné. Odpor prelátÛ vÛãi Husovi Ïivilo i jeho pﬁesvûdãení o majetku
církve z wiklefské dílny, kter˘ mÛÏe b˘t odebrán svûtsk˘mi pány, pokud se klérus
smrtelnû provinil.
V obou Kejﬁov˘ch statích se odráÏí autorovy úvahy o jeho vlastním vztahu k církvi,
v nichÏ je patrné hledání rovnováhy. Jako
vûdec shledal korektnost kostnického procesu, jako evangelík porozumûl Husovû fascinaci BoÏím zákonem, jako kanonista nemohl pﬁijmout Husovo „neodpovûdné“
poru‰ování kanonického práva. Rozumí sice
jeho u‰tknutí wiklefismem, ale nemÛÏe nevidût, jak si Hus „nepﬁimûﬁen˘mi v˘roky“
(s. 255) proti sobû popudil i ty, kteﬁí mu bûhem procesu nabízeli ústupové cesty. Chápe, Ïe Husova fascinace BoÏím zákonem
(Lex Christi) se musela koncilním soudcÛm
jevit jako zatvrzelost (jin˘mi slovy jako kacíﬁství). Je v‰ak aÏ s podivem, jak osobnost
stﬁedovûkého intelektuála a kazatele mÛÏe
i po staletích ãeﬁit veﬁejné mínûní. Jiﬁí Kejﬁ
pﬁem˘‰lel po cel˘ Ïivot o Husovi a v jeho
badatelství se sváﬁí obdiv evangelíka
k mravní integritû kazatele s pohledem historika-vûdce, dobﬁe si vûdomého limitÛ
církve a doby. V Ïádném pﬁípadû se v‰ak

Kejﬁovo uvaÏování nezpronevûﬁuje vûdecké
anal˘ze, vûrouãnému pﬁesvûdãení a potﬁebám doby. Kejﬁovy práce jsou tak dÛleÏit˘m
pramenem pro reflexi vlivÛ kﬁesÈanství
v âechách.
PAVEL SPUNAR
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Nakladatelství Kohlhammer vydává nûkolik ediãních ﬁad, které mají jedin˘, av‰ak
úctyhodn˘ cíl. Pﬁedkládá v nich rozsahem
nevelké, spí‰e sumarizující práce, jejichÏ
úkolem je uvést ãtenáﬁe srozumiteln˘m, pﬁehledn˘m a pomûrnû nenároãn˘m zpÛsobem
do dané problematiky. Odbûratelskou skupinu pﬁitom netvoﬁí odborníci, kteﬁí naopak
b˘vají sepsáním dotyãn˘ch publikací cílenû
povûﬁováni, ale zaãáteãníci, studenti na poãátku svého studia, pﬁípadnû laická veﬁejnost. Tyto základní kurzy, jak jsou edice pojmenovány, pﬁitom nemají popularizaãní
charakter, nevznikají kvÛli zmasovûní vûdeck˘ch znalostí, ale zároveÀ ani nesuplují
texty, jeÏ se v na‰ich podmínkách pouÏívají
jako vysoko‰kolská skripta. Stojí obraznû ﬁeãeno nûkde uprostﬁed mezi nadmûrnou odborností, která uÏ vyÏaduje dlouhodobûj‰í
prÛpravu, a levnou pﬁizpÛsobivostí buì úplné neznalosti, nebo dokonce pﬁedsudkÛm.
¤eãeno jinak, zaujímají právû ten prostor,
kter˘ zÛstává v ãeském vysoko‰kolském
a vzdûlanostním systému stále opu‰tûn.
Nûkolik ﬁad základních kurzÛ patﬁí také
religionistice a dal‰ím oborÛm, v nichÏ se za
pﬁedmût v˘zkumu kladou lidské ãinnosti více ãi ménû související s náboÏenstvím. Za
dlouhá léta, po která tyto kníÏky vycházejí,
se mezi nimi objevily religionistické evergreeny typu Was ist Religionswissenschaft?
Hanse Jürgena Greschata (Stuttgart: Kohlhammer 1988), jíÏ se nedá upﬁít, aãkoli je

