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CYRIL VASIĽ
Kresťan by mal byť hrdinom
Rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom o rodine,
1
utečencoch, pápežovi aj neduhoch v cirkvi.

4. kapitola Patríme k Západu, no nezabúdajme na slovanský Východ

Keď sa po páde „dvojičiek“ v New Yorku začal zvažovať útok
na Saddámov Irak, pôsobili ste na Východnom inštitúte, kde
to bolo zrejme veľmi živou témou. O odôvodnenosti útoku prebiehala celosvetová diskusia, pochopiteľne rozčesla aj katolíkov.
Väčšina angažovaných katolíkov v USA – napríklad aj Michael
Novak, ktorý má slovenské korene – tú vojnu podporovala a svoje argumenty podopierala aj teóriou o spravodlivej vojne, ktorá
je súčasťou katolíckeho učenia. Samozrejme, byť generálom po
vojne je najjednoduchšie, preto sa vás chceme opýtať: Čo ste si
pred týmto útokom mysleli vy?
Bol som úprimne presvedčený, že v tomto prípade nejde o spravodlivú vojnu. Moje presvedčenie nevyvieralo len z akejsi povinnej
cirkevnej solidarity k pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý mal v tejto
veci jasné stanovisko a do posledného dychu a poslednými silami
kričal: nie, nie, nie! Nikdy nedal žiadnym spôsobom duchovné ani
politické požehnanie tomuto projektu, práve naopak.
Moje presvedčenie však vyplývalo aj z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sú
z tejto oblasti a videli hlboko do problému.
Pamätám sa, ako si tu vo Vatikáne podávali kľučky najvplyvnejší
politici, napríklad americký minister zahraničia Colin Powell aj
ďalší predstavitelia. Ale pozíciu Svätej stolice to nemohlo zmeniť.
Napokon, aj sa ukázalo, že táto vojna naozaj nespĺňala požiadavky,
ktoré sa tradične kladú na spravodlivú vojnu.
Hlavný argument v prospech spravodlivej vojny bol, že Saddám
Husajn vlastní zbrane hromadného ničenia, a to také, ktoré
môžu v budúcnosti ohroziť celý región.
Vtedy sa vytvorila mediálna masáž, až sa priemerný nadšenec mohol strachovať, či mu o chvíľku nespadne do záhrady Saddámova
chemická bomba.
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Teda americké tvrdenia o Husajnových zbraniach ste už vtedy
považovali za mediálnu masáž?
Áno. Chemické zbrane sú jedna záležitosť, zbrane hromadného ničenia druhá. A takéto zbrane, ktoré by radikálne ohrozovali Európu či USA, v Iraku nikto nikdy nevidel.
Pokusy o atómovú politiku dôrazne zastavili už dávnejšie predtým nálety izraelských síl. Po prvej vojne v Iraku mala predsa Husajnova krajina väčšie starosti, než budovať nejaké veľké vojnové
komplexy. Keďže bol Irak pod embargom, mal vlastne problém
prežiť, aj keď žil z obchodu s ropou. No zďaleka už nebol takou
veľmocou, za akú sa vydával.
Samozrejme, taký režim, akým bol tento iracký, sa snaží vytvoriť
kulisu zdania, že je silnejší, ako naozaj je. Tu sa to napokon obrátilo proti nemu, pretože tá kulisa sa vzala vážnejšie, než v skutočnosti bola.
Dnes už aj samotný americký establišment hovorí: I am sorry, prehnali sme to.
Ja mám na to jeden vtip: Kráľ chcel vydávať princeznú, a tak povedal, že ju dostane najlepší lukostrelec. Princeznej položili jablko
na hlavu. Prišiel prvý s kušou, pif. Jabĺčko spadlo a on hrdo hovorí:
„I am William Tell.“ Óóóó! Prišiel druhý, natiahol kušu, pif. Jabĺčko spadlo. Hovorí: „I am Robin Hood.“ Óóóó! Prišiel tretí, trafi l
princeznú do oka a hovorí: „I am very sorry.“
To je len nevinný detský vtip. Ale môže svetová veľmoc rozpútať
vojnu, ktorá má dôsledky v reťazovej reakcii, a nakoniec povedať
„I am very sorry“?
–
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4. kapitola Patríme k Západu, no nezabúdajme na slovanský Východ

Aj na Slovensku sme v posledných rokoch svedkami zaujímavého
javu. Niektorí konzervatívci vidia v Putinovi a v Rusku ochrancu
kresťanských hodnôt pred západným deštruktívnym liberalizmom. Ako sa na to pozeráte? Môže byť Rusko ochrancom kresťanských hodnôt?
Či je to Peter, či Kéfas, či Apollo, len nech sa hlása Kristus – hovoril svätý apoštol Pavol.
Ak by naozaj všetky tieto proklamované snahy vychádzali z úprimnej túžby po obhajobe kresťanských hodnôt, tak by s tým človek
mohol byť len stotožnený a spokojný. Pokiaľ sú však politicko-propagandistickou hrou, treba ich odhaliť a pravdivo nazvať. Ak sú
zmesou obidvoch, tak je to o niečo náročnejšie.
Podľa vás sú čím?
Podľa mňa sú tak trochu zmesou obidvoch, istej úprimnosti aj propagandy. Možno aj toho, že v tradícii východných národov i Ruska
je prepojenie duchovných princípov a hodnôt s politicko-mocenskými záujmami súčasťou dlhodobej tradície.
Po vyprázdnení ideálov komunizmu a proletárskeho internacionalizmu aj ruská spoločnosť potrebuje akési vnútorné spojivo. A je len
pochopiteľné, že idea pravoslávia v tom najširšom spoločensko-duchovnom význame spĺňa túto úlohu. Ale nakoľko to už zodpovedá
skutočnému náboženskému prehĺbeniu a obnove, je na dlhšiu debatu.
Skôr by som povedal, že po 70 rokoch komunizmu je to len návrat
k tomu, čo charakterizovalo byzantsko-slovanský svet od jeho začiatkov.
Jednoducho vývoj, ktorý bol na Západe odštartovaný Francúzskou
revolúciou a v posledných desaťročiach mal podobu sekulárneho
liberalizmu, Východ obišiel. Východ zažil hrôzostrašnú kapitolu
totalitného ateistického, respektíve marxisticky založeného systé4
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mu a po jeho rozpade štartuje tam, kde kedysi začínal.
Dejiny sa nedajú skrátiť alebo prerobiť, majú svoj vývoj. Niekedy
ide ten vývoj skokmi, niekedy sa dejiny zakľukatia a urobia krokdva späť, ale jednoducho majú svoju logiku. No keby sme sa na Slovensku celkom stotožnili s takto jednoducho chápanou propagandou, boli by sme príliš naivní.
–
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7. kapitola Keď treba, plesknite biskupa poza uši

Ak kňazi a veriaci majú pred očami biskupa, ktorým trpia a ktorý možno aj sám trpí svojím úradom alebo, naopak, si ho neprístojne užíva, čo sa dá v takej chvíli odporučiť spoločenstvu
veriacich? Takáto nevhodnosť biskupa totiž len málokedy vedie
k tomu, aby bol odvolaný. Nezvykne sa to riešiť tak ako pri šéfovi malej firmy alebo pri riaditeľovi školy.
Čo môže zmeniť človeka viac ako Božia milosť? Jedno plesknutie
poza uši? Niekedy aj to.
Majú plesknúť biskupa?
Ja si myslím, že niekedy áno.
To myslíte vážne?
(Úsmev.) Úplne vážne.
Ale je to možné v atmosfére akejsi monarchie?
Je to nielen možné, ale aj potrebné. No musí to byť vykonané s veľkou láskou a veľkou pokorou. Niekedy mám priam povinnosť povedať niekomu aj veľmi tvrdé slová, veľmi tvrdé napomenutie, pokiaľ som naozaj presvedčený, že je to nevyhnutné. Ale opakujem,
musím to urobiť s veľkou láskou a veľkou pokorou.
Aj sa to deje?
Verím a dúfam, že áno. Ja sa aspoň o to snažím. A občas je to potrebné
urobiť bez ohľadu na to, ako to dopadne alebo akým spôsobom bude
takéto napomenutie prijaté. Aj vo vedomí, že nebude prijaté alebo nebude pochopené. Je to moja povinnosť a tú povinnosť má každý.
Niekedy môžeme vychovať u nás doma rodinného tyrana, či už
otca, alebo malého „spratka“ tým, že mu vo všetkom dáme za pravdu, ustúpime a nikdy nepovieme, ako sa veci majú, alebo si možno
nevyjasníme, čo je zdrojom konfliktov. Takisto v cirkevnom spolo6
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čenstve je povinnosťou a priam právom laických veriacich aj kňazov vo chvíli, keď vidia v živote, správaní, prístupe svojho biskupa
niečo, čo závažným spôsobom narúša lásku, pravdu, spravodlivosť
aj dobrý príklad, povedať mu to s pokorou a láskou. Pripomenutie
zodpovednosti nie je nikdy na škodu.
Pre nás, veriacich laikov, je to relatívne ľahké, lebo nie sme väčšinou existenčne závislí od svojho biskupa. Ale pre úprimného
kňaza to môže znamenať, že ho biskup znenávidí a bude sa mu
chcieť pomstiť.
Áno. A to všetko na seba beriem a to všetko je riziko, ktoré je s tým
spojené. Je to daň, ktorú musím vedieť zaplatiť, ak mi naozaj ide
o pravdu.

7

