Ota Filip
O „salónu“ u svûtícího biskupa,
jako i o problémech umûlcÛ scírkvi a církve sumûlci
Rituál je vÏdy stejn: Umûlecko-spoleãensk „salón“ zahajuje ve svém bytû
mnichovsk svûtící biskup Engelbert Siebler krátkm pfiivítáním, pfiiãemÏ nikdo ze
ãtyfiiceti pozvanch hostÛ, vesmûs umûlcÛ rÛznch náboÏenskch vyznání vãetnû ateistÛ a
nûkolika vedoucích pfiedstavitelÛ bavorské diecéze, pfiedem neví, koho pan biskup vyzve,
aby na zahájení „salónu“ zapálil vkrbu oheÀ, symbol tepla a svûtla. Na únorovém,
vMnichovû uÏ nûkolik let tradiãním „salónû“ vbytû svûtícího biskupa, pfiipadla ãest
zapálit oheÀ a zahájit „salón“ paní Marlenû Kleeové, která uÏ sedm rok plachtí kaÏd rok
deset mûsícÛ jako poutnice na vlastnoruãnû smanÏelem vyrobené plachetnici na oceánech
na‰í Zemû, blíÏe Bohu a vtichu nad nekoneãnm mofiem…
Program pravidelnch „salónÛ“ u svûtícího biskupa Engelberta Sieblera je jednoduch:
Spisovatel, básník nebo Ïurnalista pfieãte – nikdy ne déle neÏ dvacet minut - ukázku ze
svch novch textÛ. Ke slovu se dostanou i vûdci, herci, hudebníci, vtvarníci i lidé
zmnohch oblastí církevní – a nejen církevní - sociální a vzdûlávací ãinnosti. Na leto‰ním
únorovém „salónu“ mûl ãíst jeden znejvznamnûj‰ích nûmeckch básníkÛ, Reiner Kunze
pfiekladatel a pfiítel vroce 1989 zemfielého brnûnského básníka Jana Skácela. Kunze v‰ak
onemocnûl a jako „omluvu“ poslal svûtícímu biskupovi Sieblerovi básniãku, vníÏ
sjemnou satirou vylíãil, jak cellista Yo Yo Ho vyuÏil u dálnice ãas, neÏ se u svého
porouchaného auta doãkal dálniãní opravárenské sluÏby. Básniãkou, kterou svûtící biskup
na úvod „salónu“ pfiednesl, uvedl nepfiítomn Kunze vystoupení proslulého cembalisty
Rolfa Bastena, profesora mnichovského Mozartea, kter na vzácném cembalu zpoãátku
18.století zahrál nûkolik skladeb italskch mistrÛ ze 16. století, mimo jiné nedávno
objevenou „Fantasií“ Alfonsa de Murrada zroku 1546. A jako vÏdy po krátkém programu
následoval bretaÀsk gulá‰, specialita hospodynû pana biskupa, knûmu ãervené víno a po
vínu zapékaná a na stolech flambovaná jablíãka. Pan svûtící biskup Siebler pak, jako vÏdy,
pfievzal roli pozorného hostitele.
Program, kter svûtící biskup pro své „salóny“ organizuje, je rÛznorod; vedle
proslulch mnichovskch literátÛ a umûlcÛ v‰ech smûrÛ zve biskup Siebler i neznámé
osobnosti, které se mimo vefiejn zájem podílejí vrámci katolické církve tfieba na pomoci
kfiesÈanÛm vrozvojovch zemích. V „salónu“ jsme - uvedu dva pfiíklady - zaÏili dva veãery
vskutku exkluzivní poezie vznamného nûmeckého katolického mystika Paul Konrada
Kurze a hned po nûm diskuzi smnichovskou psycholoÏkou, zakladatelkou spolku, kterÏ
uÏ dvacet let finanãnû i jinak podporuje dva domovy pro bezprizorné dûti vBrasilii.
Diskuzi svûtící biskup Siebler nemusí nikdy organizovat, fiídit, ani urãovat její téma. Ta
se „v salónu“ vyvine sama. Mnichov‰tí umûlci, Ïurnalisté, vûdci, katoliãtí kfiesÈané,
evangelíci, Ïidé i vífie v Boha na hony vzdálení intelektuálové, mají v „salónu“ biskupa
Sieblera moÏnost diskutovat otevfienû, mnohdy kontroverznû a kriticky, spfiedními
duchovními, preláty a monsignory, o problémech a starostech církve, o jejím pÛsobení na
vefiejnosti a o v‰ech i aktuálních otázkách dnes uÏ mnohdy aÏ pfiíli‰ „proorganizovaného“
Ïivota v na‰em zglobalizovaném svûtû. „Salón“ svûtícího biskupa plní tak funkci
kvalifikovaného diskusního fóra, na nûmÏ se „obrousí“ mnoho spornch otázek a
problémÛ, které i vMnichovû dosti ãasto zakalí pomûr umûlcÛ, ÏurnalistÛ a vûdcÛ k církvi,
nebo církve knim.
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„Salón“ svûtícího biskupa Sieblera, dnes vbavorském hlavním mûstû uÏ po léta
instituce, nemohl a ani vbudoucnosti nebude moci odstranit rozpory a napûtí mezi
mnichovskmi intelektuály a církví tfieba ve vûci sÀatkÛ mezi homosexuály, vháklivé
otázce pfieru‰ení tûhotenství nebo ve staleté tradici církve zakofienûného celibátu atd., ale
beze sporu pfiispívá ktomu, Ïe diskuse, která se o tûch oÏehavch otázkách vtisku,
vrozhlase a vtelevizi permanentnû vede, nikdy nesklouzne do osobních, povût‰inû
nechutnch sporÛ, do primitivního napadaní církve, ale drÏí se na úrovni a pokou‰í se –
súspûchem – o stfiízlivou vûcnost, velmi ãasto sice kritickou, ale nikdy ne uráÏlivou.
Mnichovsk svûtící biskup Siebler rozvíjí mimo svÛj „salón“ dal‰í ãinnost: Jako
duchovní pastfi peãuje o ãetné národností skupiny katolíkÛ, pfiedev‰ím âechÛ, SlovákÛ,
ChorvátÛ a PolákÛ. KaÏdá národnostní skupina katolíkÛ má vMnichovû svou faru a kostel
i své specifické problémy, a to ne jen církevního rázu; vbiskupovi Sieblerovi mají v‰ak
katolíci nejen duchovního pastfie, ale i zastánce a rádce v záleÏitostech ryze svûtskch.
Pod patronát biskupa Sieblera spadá také ãesk kostel sv. ·tûpána sfaráfiem Bohuslavem
·vehlou i „Velehrad“, ãeská katolická mise vMnichovû.
Katolická církev je ve zdej‰ím kulturním a umûleckém Ïivotû – díky i „salónu“
svûtícího biskupa – i pro nevûrce neodmyslitelnou souãástí spoleãenského Ïivota. Nûkolik
pfiíkladÛ: Na popeleãní stfiedu umûlcÛ a na bohosluÏbu, kterou v Mnichovském dómu pro
umûlce slouÏí mnichovsko-freisinsk arcibiskup, kardinál Wetter, je mezi mnichovskmi
intelektuály - i mezi nevûrci - tak velk zájem, Ïe na svatou m‰i musí arcibiskupství do
chrámu, kter pojme kolem dvou tisíc lidí, rozesílat pozvánky a vydávat vstupenky. Po
popeleãní m‰i pofiádá arcibiskupství uÏ po desítiletí v mnichovskch divadlech nebo
vkoncertních sálech tak zvanou Akademii, v níÏ církev poskytuje umûlcÛm, pfiedev‰ím
spisovatelÛm, básníkÛm, ÏurnalistÛm a filozofÛm v‰ech vyznání, samozfiejmû i nevûfiícím,
moÏnost pronést pfied vybranm kritickm obecenstvem tak zvané „popeleãní fieãi
umûlce“, níÏ fieãník mÛÏe – vlastnû to „smetánka“ mnichovské intelektuální spoleãnosti
oãekává – vyjádfiit i kritick vztah, kcírkvi, kvífie anebo kspoleãnosti vÛbec.
Pfied rokem vydalo mnichovské katolické nakladatelství Sankt Michaelisbund pod
titulkem „Die ungleichen Brüder“ (ãesky:“Nerovní bratfii“) publikaci sdvaceti
„popeleãními fieãmi“ mnichovskch umûlcÛ vletech od roku 1986 do roku 2004.
Pfiedmluvu ktéto knize napsal papeÏ Jan Pavel II. Seznam dvaceti fieãníkÛ je vlastnû
adresáfi vznamnch osobnosti mnichovského kulturního a politického Ïivota1. Jmenuji
jen nûkolik, které osobnû znám, tak tfieba Augusta Everdinga, intendanta, kter
Mnichovskou operu zafiadil mezi pfiedních pût na svûtû, spisovatele Gertrudu
Fusseneggerovou a Horsta Bienka, Sir Petra Jonase, reÏiséra opery, Rolf Boysena,
slavného herce, Heinz Friedricha, vznamného mnichovského nakladatele, Wieland
Schmieda, kunsthistorika a prezidenta Bavorské akademie krásnch umûní a Günthera
Beelitze bvalého intendanta Bavorské státní ãinohry. Na Beelitzovu popeleãní fieã z
bfiezna roku 1993 asi nikdy nezapomeneme. Beelitz, salonní leviãák, vãeské republice jich
máte více neÏ dost, se vroce 1993 roztrpãen louãil sMnichovem, protoÏe jeho - pr supermoderní inscenace – nehodlám se o nich blíÏe vyjadfiovat – u zdej‰ího obecenstva ani
u kritiky neuspûly. Ode‰el zMnichova ‰éfovat divadlu ve Vmaru. Pfied svm odchodem
zhlavního mûsta Bavorska si Beelitz ve sdûlovacích prostfiedcích stûÏoval, Ïe na
rozlouãenou sMnichovem nemá pfiíleÏitost svÛj program vefiejnû ospravedlnit a obhájit,
vysvûtlit své pr progresivní inscenaãní zámûry, které pr konservativní mnichovské
1
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obecenstvo nepochopilo. Monsignore dr. Bernard Ott, tehdy pfiíslu‰n pro péãi o hfií‰né
du‰e umûlcÛ vMnichovû a organizátor „popeleãních fieãí“, dal Güntherovi Beelitzovi
moÏnost se vefiejnû obhájit. Na popeleãní stfiedu dne 17.února 1993 se Beelitz ujal vplnû
obsazené mnichovské opefie slova a zpÛsobem více neÏ drsnm si vefiejnû vyrovnal své
úãty smûstem, vnûmÏ jako intendant neuspûl, i scírkví, která pr jeho progresivní
program nepochopila. Vpolovinû Beelitzovy fieãi mnozí lidé vhledi‰ti hlasitû protestovali
a odcházeli.
Sedûl vdruhé fiadû za kardinál Wetterem.
KdyÏ Beerlitz svou fieã skonãil a po rozpaãitém potlesku jsem se Eminence, kardinála
zeptal, jak se mu fieã líbila.
Kardinál Wetter si povzdechl a usmál se:
„¤ekl to, co mûl na srdci a co jej trápilo.“
Leto‰ní popeleãní fieã ve stfiedovûkém sále staré mnichovské radnice pfiednesla
fieditelka nejexkluzivnûj‰í mnichovské galerie avantgardního umûní – galerii financuje
Hypobanka – dr. Christiana Langeová. Zvolila si oÏehavé téma: Avantgardní vtvarné
umûní a katolická církev ve 21.století. Struãn obsah její brilantní fieãi shrnuji do nûkolika
vût, které obecenstvo pfiijalo spotleskem:
„Vtvarní umûlci mûli scírkví vÏdy problémy, ale i církev to nemûla sumûlci nikdy
lehké...Ale církev se pfii objednávkách umûleckch dûl drÏela vÏdy zásady, Ïe je jistûj‰í
objednat vtvarní dílo u geniálního bezvûrce, neÏ u vûfiícího katolíka bez talentu… Vtéto
souvislosti uvedla Langeová pfiíklad slavného Michelangela, kter ve své dobû nebyl jistû
vzorem kfiesÈanko-katolické mravnosti a obãanskch ctnostní, ale osobností, v níÏ se
odráÏel tragick rozpor mezi láskou ke v‰em, pfiedev‰ím khfií‰nm radostem Ïivota, a
bázní pfied hfiíchem a vûãnm zatracením, a pfiece ho papeÏ Julius II. povûfiil vzdobou
Sixtinské kaple a vedením stavby chrámu sv. Petra.
„Umûní nesná‰í demokracii ve smyslu, vjakém se dnes vykládá,“ prohlásila
Langeová.“Umûlec se nepodfiizuje vût‰inû nebo tak zvaného duchu ãasu, kter se ãasto a
rychle mûní, nenechává si své umûlecké zámûry odhlasovat, ale jde svou, povût‰inou
riskantní cestou za svm riskantním cílem.“
Dr.Christiana Langeová sklidila za svou popeleãní fieã nad‰en potlesk. A ve chvíli,
kdy ji kardinál Wetter za fieã dûkoval, jsem se trochu zastydûl: KdyÏ pfied nûkolika lety
vyvûsil jeden mnichovsk avantgardní umûlec pfii popeleãní m‰i nad oltáfi vmnichovském
dómu ohromné bílé plátno sãernm kfiíÏem, tak jsem toto umûlecké dílo povaÏoval za
nehoráznost, právû tak jako dvanáct pfied oltáfiem vkruhu postavench hrubû otesanch
‰palkÛ svelkm kmenem uprostfied. Mnichovská sochafika tímto dílem znázornila
„fyzickou“ pfiítomnost dvanácti apo‰tolÛ sJeÏí‰em Kristem uprostfied.
Dnes jsem, po popeleãní fieãi vMnichovû nejvznamnûj‰í znalkynû souãasného
vtvarného umûní, kavantgardním dílÛm vkatolickch kostech, v chrámech i
varcibiskupskch dómech smífilivûj‰í.
Dal‰í pfiíklad:
Mnichovsk Letní operní festival, událost opravdu – jak se fiíká – svûtového formátu,
zahajuje mnichovsk arcibiskup Friedrich, kardinál Wetter, slavnostní m‰i svatou. Pfiední
sólisté, sbory a hudebníci povaÏují za ãest, kdyÏ je arcibiskupství a organisátofii Letního
operního festivalu poÏádají, aby na m‰i zazpívali nebo zahráli, samozfiejmû bez nároku na
honoráfie, které by církev nemohla zaplatit… Na tuto m‰i mohou pofiadatelé Letního
operního festivalu pozvat jen asi pût set umûlcÛ a to proto, aby se m‰e, jedineãného záÏitku
spfiedními svûtovmi sólisty, mohli zúãastnit i nepozvaní lidé.
Dvû hodiny pfied zahájením m‰e, je chrám vÏdy obsazen do posledního místa.
O du‰e - ãasto - hfií‰nch umûlcÛ má vMnichovû, ve mûstû snejvy‰‰í kniÏní produkci
na svûtû, sdvûma operními domy, se tfiemi pfiedními symfonickmi orchestry, spatnácti
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divadly a se dvûmi vnûmecké jazykové oblasti pfiedními ãinohrami, snespoãetnmi
galeriemi, se ãtyfimi muzei svûtové proslulosti a ve srovnání sBerlínem, sHamburgem a
sjinmi nûmeckmi velkomûsty snejvût‰ím poãtem spisovatelÛ, básníkÛ a vtvarníkÛ,
peãuje zpovûfiení arcibiskupství jezuita, pater Georg Maria Roers. Mlad knûz, vedoucí
tak zvané „Künstlerseelsorge“ (ãesky: Duchovní péãe o umûlce), neplní jen poslání
duchovního pastfie, ale organizuje diskuze s umûlci, vstavy moderního umûní, hudební
veãery, literární ãtení, a to pfiedev‰ím pro mladé umûlce. Na pravidelnch tématickch
veãerech církevních hodnostáfiÛ smnichovskmi umûlci, na tak zvanch „jourfixe“, které
mnichovská „Künstlerseelsorge“ organizuje, se sice mnohdy oÏehavé problémy církve
sumûlci, snovináfii a skritickmi intelektuály a obtíÏe církví snimi nevyfie‰í, ale obû
strany si vyjasní svá stanoviska a usnadní tak cestu kfie‰ení nûkdy i znaãnû
komplikovanch vzájemnch vztahÛ, které v‰ak nikdy nevyústí knechutnm, tfieba ve
sdûlovacích prostfiedcích inscenovanm kampaní
âeské orchestry, divadelní a operní soubory se budou divit, kdyÏ jim sdûlím, Ïe
v‰echny mnichovské orchestry, divadla operní scény na jejich zahraniãních zájezdech
doprovází katolick duchovní. Umûlci, a to nejen vûfiící, si jako doprovod duchovního
pastfie pfiejí…
Katolická církev je vMnichovû a vbavorské krajinû pod Alpami nedílnou souãástí
kulturního i spoleãenského Ïivota, je pevnû zakofienûna v tisíc pût set let trvajícím
kfiesÈanství. âtyfii století, kdy krajinou pod Alpami od roku 60 po Kristu vedly dvû hlavní
cesty z¤íma do fiímskch pevností vAugsburku a v¤eznû, zanechaly tady stopy. Osídlení
drsnch alpskch krajin vranném stfiedovûku je jedna z hlavních kulturnû-civilizaãní
zásluh kfiesÈanství. Nevolnictví, jak je známe zãeskch dûjin, pod Alpami nikdy
neexistovalo. V ryze katolickém Bavorsku nemûlo reformní hnutía herese 15.století ‰anci;
uãení Martina Luthera se vkrajinû pod Alpami neuchytilo.
„Salón“ vbytû mnichovského svûtícího biskupa Engelberta Sieblera a spoleãenskosvûtské aktivity zdej‰í katolické církve navazují tedy na nepfieru‰enou tradici bavorského
katolicismu, nevyhbají se v‰ak kritickm otázkám a dialogu o problémech spoleãnosti i
církve, které vdne‰ním globalizovaném svûtû znepokojují nejen církev a kfiesÈany.
·koda, Ïe ãeská katolická církev a její biskupové se neodhodlali – nebo se snad dosud
neodváÏili? – vstoupit do pfiímch rozhovorÛ sãeskmi intelektuály, nepfievzali iniciativu a
nezvou umûlce-kfiesÈany i nevûfiící, novináfie, spisovatele a umûlce vÛbec kpravidelnm a
otevfienm diskuzím. âeská katolická církev propásla vuplynulch patnácti letech v
obnovené ãeské demokracii velkou ‰anci: Dialog sãeskmi umûlci a s intelektuály.
Nedávno jsem vãeském tisku ãetl komentáfi, znûhoÏ jsem vyrozumûl, Ïe ve
globalizované spoleãnosti, vybavené neustále se rozvíjejícími, dnes uÏ vût‰inû i finanãnû
dostupné komputerizované komunikace a moÏnostmi pfiístupu ke skoro neomezenm
informacím, se církve pfieÏívají. Computer odpoví na v‰echny otázky spolehlivûji, neÏ knûz
vkázání… Autor uzavfiel komentáfi útokem na ãeskou katolickou církev, pr odjakÏiva
chtivou po majetku, po svûtské moci a skonãil zvoláním, nechvalnû známém zdob první
republiky - Pryã od ¤íma! - ale nefiekl kam…
KdyÏ jsme se vzdálili ¤ímu, spadli jsme na 4O let do chfitánu Moskvy…
Katolická církev se vuplynulch patnácti letech ocitla vobnovené ãeské demokracii
vdefenzivû. KdyÏ jsem pfied nûkolika lety dûlal pro jeden nûmeck deník rozhovor
sjedním vysokm ãeskch církevním hodnostáfiem a zeptal jsem se ho, jestli uvaÏuje o
zavedení církevní danû, duchovní se zhrozil:“Kdybychom zavedli povinnou církevní daÀ,
jak ji vNûmecku platí v‰ichni, ktefií se hlásí ke katolickému nebo kevangelickému
vyznání, tak nám uteãe nejménû polovina vûfiících… O zavedení církevní danû radûji
nemluvme…“
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DÛsledky jsou teì zjevné: âe‰tí biskupové jsou ve sporech se státní byrokracii – viz
trapná záleÏitost se „zestátnûním“ katedrály sv. Víta – osamoceni. KdyÏ soud nedávno –
cituji zMF Dnes - „vrátil katedrálu sv. Víta do rukou státu“, neozval se proti tomu
rozsudku ani jeden hlas zfiad umûlcÛ, pfiiãemÏ myslím pfiedev‰ím na mlãící ãeské
spisovatele, svûdomí národa.
Dovedu si pfiedstavit, jak poprask by nastal mezi intelektuály a spisovateli2, i mezi
nevûfiícími, kdyby tfieba vItálii, ve Francii, vNûmecku, ve ·panûlsku, vPolsku, na
Slovensku a vÛbec ve svûtû, jehoÏ kofieny leÏí vkfiesÈanství a vjeho tradicích, stát
zestátÀoval tamní katedrály…
Murnau 21.2. (Napsáno pro PROGLAS-Brno)
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Pokud jsem mohl na internetu zjistit, tak jen Ludvík Vaculík se v Lidov_ch
novinách v Posledním slovu ve sporu o katedrálu vyslovil pro církev.

