
Bez Boha…?  
(Jaké by to bylo bez Boha?) . 
 

- Zapomínaný Bůh  
- Co se staví proti víře – okolo nás a v nás? 
- Co by se stalo – kdyby se na víru docela zapomnělo? Kdyby slovo 

„Bůh“ zmizelo ze slovníků. Co by to znamenalo?  
 

*** 
Dva literární úryvky k tématu Bez Boha?  
  
Friedrich Nietzsche (filosof, 1844-1900) 
„Neslyšeli jste o tom bláznivém člověku, který v jasném odpoledni zapálil svítilnu a 
chodil po trhu a bez ustání křičel: „Hledám Boha! Hledám Boha!“ Protože na trhu 
bylo mnoho těch, kteří v Boha nevěřili, vyvolal velký smích. „Ztratil se, co?“ říkal 
jeden. „Zaběhl se, jako dítě, že?“ říkal druhý. 
Blázen mezi nimi běhal a probodával je pohledy. „Kde je Bůh? Kam zmizel?“ křičel. 
„Chci vám to říct: My jsme ho zabili - vy a já. Všichni jsme vrazi! 
Co jsme to udělali, že jsme tuto zemi odřízli od jejího slunce? Kam se teď pohybuje? 
Pryč ode všech sluncí? Neřítíme se neustále někam? Není najednou zima? Nepřichází 
stále noc a ještě temnější noc? Nemusíme už zapalovat před polednem svítilny?““  
 
Graham Green (spisovatel, 1904-1991)  
Tento příběh jsem chtěl kdysi napsat. Je to fantastický melodram, odehrávající se ve 
vzdálené budoucnosti, řekněme za dvě století, kdy celý svět bude ovládán jedinou 
stranou a organizován tak dokonale, že si to dnes neumíme představit. Opona se 
zvedá nad malým špinavým hotelem v New Yorku nebo v Londýne, na tom nezáleží. 
Je pozdě večer. Unavený stařec, skleslý, nenápadný, v odřeném nepromokavémplášti 
a se starým otlučeným kufrem, přichází do recepce a najímá si pokoj. Udal své jméno 
a stoupá pomalu do schodů (hotel je příliš chudý, než aby měl výtah). Detektiv, který 
má na starosti tento blok domů, si prohlíží knihu hostů a říká recepčnímu:  

- Víte, kdo to je?  
- Ne.  
- To je papež?  
- Kdo je to papež?, ptá se recepční.  

Katolictví se podařilo úspěšně potlačit. Přežil jediný papež, který byl před třiceti lety 
zviolen posledním konkláve (tajně, jak se domnívali jeho účastníci, ale ve skutečnosti 
pod dozorem ještě tajnější policie), a měl za úkol vládnout církvi, jež už prakticky 
přestala existovat. Kardinály stihl po konkláve osud ostatních kněží: bílá zeď a 
popravčí četa. Ale papež byl ponechán naživu. Dostává dokonce od státu malou 
penzičku, protože je užitečný: je živým dokladem toho, jak je církev mrtvá, a kromě 
toho stále zůstává možnost, že někdo ze zbylých se prozradí tím, že se s papežem 
pokusí navázat spojení. Ale takoví lidé už nežijí. Řím už samozřejmě přestal být 
křesťanský před více než sto lety.  
Popsal jsem toho človíčka, toho chudáka papeže, bloudícího bez cíle sem a tam, 
držícího se jen neurčitou nadějí, že by mohl někde objevit znamení, podle něhož by 
poznal, že Víra ještě žije, a tak by se zbavil své můry, strachu, že to, o čem kdysi učil, 
že je věčné, možná zemře s ním. Nebudu vás zatěžovat líčením jeho marného 



putování a jeho zklamání; všechno to bylo hlášeno a evidováno ve hlavním stanu 
světové policie. Nakonec Vůdce tato hra unavila a ještě za svého života chtěl vidět 
její konec. Bylo mu sice teprve padesát a papež měl už dávno sedmdesátku za sebou, 
ale vůdcům se může stát ledacos a on velice stál o to, aby v dějinách zaujal místo 
člověka, který s prstem na spoušti revolveru učinil konec křesťanskému mýtu.  
Tedy, v závěru toho příběhu, který jsem nikdy nenapsal, byl papež doveden policií až 
do tajné pracovny Vůdcovy, jejímiž stěnami nepronikne žádný hluk, ani střelba. A 
tam, v tichu uprostřed čalounů, nabídl Vůdce papeži cigaretu, kterou papež odmítl, a 
sklenku vína, kterou přijal, a oznámil mu, že za několik okamžiků zde zemře. Poslední 
křesťan, poslední člověk na světě, který měl ještě víru. Pak Vůdce propustil detektivy 
a vzal si ze zásuvky svého psacího stolu revolver. Dal papeži chvilku, aby si pomodlil 
– četl kdysi v jedné knize, že to bývalo zvykem –sám se však nenamáhal, aby si 
modlitbu vyslechl. Potom ho zabil ranou do levé strany prsou a sklonil se nad jeho 
tělem, aby mu dal ránu z milosti. A v tom momentě, mezi okamžikem, kdy prst 
mačká spoušť, a mezi okamžikem, kdy kulka zasáhne lebku, proběhla Vůdcovou 
hlavou myšlenka: „A nemůže být to, v co ten člověk věřil, přece jen být 
pravda?“ V bolesti se rodil nový křesťan.  
 

*** 
Bůh je spíš „zabit“ (Nietzsche), „vytlačen ze světa“ (Green) nebo jen „zapomínaný“?  
Není součást světonázoru, životonázoru. Slovo „Bůh“ nemá zřetelný obsah, 
nedokážeme snadno přiřadit nějaké zkušenosti.  
 
Které biblické texty mluví také o stejné tendenci, o „ústupu, zahnání, 
zapomenutí Boha“?  

Od vyhnání z ráje po apokalyptické boje Zjevení sv.Jana… 
 

*** 
Prognózy pro víru už dlouhou dobu nejsou zvláště přejné.  
Víra má své nepřátele. Odkud se berou?  
Téma k diskusi: Co se staví proti víře – okolo a v nás? (co ji vyhání, odstrkuje…) 

Např.: 
Pohodlí a bohatství? Které zaslepují. Zastírají výhled. Probouzí iluzi, že si 
člověk stačí sám. Že „můj ostrůvek“ je víc než dost… Pro Boha není čas ani 
místo.  
Apatie z tolika možností. Pohodlnost.  
Strach z otázky nad sebou. Že by šlo o něco… Víc…? Že bych se musel ohlížet? 
Že bych byl odpovědný – jinému než sobě?  
Strach o svou svobodu.  
Špatné zkušenosti s životem?, dějinami.  
Špatné zkušenosti s církví?  

 
*** 

Druhá otázka k diskusi: Co by se stalo – kdyby se na víru zapomnělo? Kdyby 
slovo „Bůh“ zmizelo ze slovníků, ze života. Co by to znamenalo? K čemu byste 
to přirovnali?  
 

Zůstali bychom:  



jako loď bez... kormidla, kapitána, směru,  
nebo strom bez listí, možná líp bez kořenů. Listí může opadat, ale bez kořene 
je strom - na nic. Uschne. 
Přišla by tma? A strach a člověk by se pořád ztrácel.  
Jako dům bez lidí?  
Všechno by bylo jedno. napravo nebo nalevo, sever nebo jih...? k teplu nebo 
do zimy, kdo by to věděl? 
Přestalo by to držet pohromadě. Jako když chybí těžiště. Poutající bod...  
Pevný bod.  
Schodiště, na jehož konci je propast.  
Zmatení, k čemu směřuje…  
V Číně v Google když zadáte „demokracie“, nenajde se nic.  
V roce 2000 se čekal kolaps PC sítí. Nebylo by to také nějak tak? Kolaps?  
 
Nietzsche to napsal tak, co znamená ztráta Boha: „Nebudeš se už moci modlit, 
nepoznáš nekonečnou důvěru. Nebude žádný smysl v tom, co se děje, žádná 
láska v tom, co se ti přihodí, pro tvé srdce nebude žádné útočiště...“ 

 
Ztratila by se otázka po smyslu.   
Zmizela by otázka „Proč?“, která se ptá přes „přítomnou chvíli“… Zmizel by „nadhled“, 
odstup.  
Konfrontoval bych se jen s jednotlivými problémy svého života. Řešil jen jednotlivé 
problémy. Zajímalo by mě jen to – jestli „to funguje“. Ale „kam co směřuje“, jaký co 
má smysl a hodnotu – by zůstalo mimo zorný úhel. Rozpadl by se mi život do 
jednotlivých otázek, hádanek. Co by ho drželo pohromadě?  
Konfrontoval bych se jen s druhými, kteří mě v tu chvíli potkávají (pletou se do cesty).  
Mohl bych podlehnout iluzi… že mám v rukou všechno… Že jde jen o to, co mě 
napadne, co sám chci. Že všechno mohu a dokážu. Že disponuji vším.  
Ztratila by se etika, odpovědnost. 
 
Takže: Co připomíná „Bůh“? Jsi – Ty… Je svět.  
Jsem já… „Mám duši“. Mám tělo. Mám jedinečnost. Jsem osoba.  
Nejsem všechno. Je tu svět. Oddělený ode mě.  
Nemohu všechno. I když mohu vědět, myslet, snít o… skoro o všem.  
Jsem „obklopen“, sevřen, tázán, otázkou, která se neptá jen na něco, ale ptá se po 
Mně.  
Jsem „konfrontován“. Se sebou jako „celkem“ a světem „jako celkem“. Mám sebe na 
starosti. A ne docela k dispozici.  
Kdybych o tohle přišel… stal bych se snad inteligentním zvířetem. (Co termiti už 
všechno dokážou…) 
 

*** 
„Bůh“ nás dělá člověkem.  
„Slovo „Bůh“ není naším výtvorem. Spíš toto slovo tvoří nás, protože z nás 
činí lidi.“ (K. Rahner).  
 

*** 



Vůdci od Greena – poté když zabil posledního biskupa… uvízlo slovo v hlavě… víra. 
Bůh. To stačí? Stačí jen ten „nápad“, ta perspektiva, ta možnost…?  
Slovo Bůh, nemusí mít zvláštní obsah, moc, ani zkušenostní obsah, ale tohle… 
znamená. K sobě jako k celku a ke světu jako k celku jsem ve vztahu.  


