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rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Sídli‰tû s lidskou tváfií
Alexandr SolÏenicyn v jedné ze sv˘ch úvah napsan˘ch
v dobách tvrdého komunismu v Rusku pí‰e o
pravoslavn˘ch chrámech a kostelech, které byly
pfiestavûné na traktorové stanice. Psal o tom, Ïe ãlovûk
se zde jednou za ãas zam˘‰lel nad otázkou vûãnosti,
smrti, pravdy, odpu‰tûní. Nad tím, co  T. H. Robinson
nazval hlubinou lidské existence. âlovûk se zam˘‰lel
nad nûãím, co ho pfiesahuje, co zároveÀ upozorÀuje na
jeho omezenost, co ho nutí k pokofie, ale i ke vzpoufie
v okamÏiku, kdy mu je právo na proÏití nûãeho hlub‰ího
upíráno.

Alexandr SolÏenicyn mûl pravdu, jenÏe rozdíl je v
tom, Ïe dnes místo pozlátka socialismu, radostn˘ch
letních rekreací, estrád a bezduch˘ch seriálÛ dostáváme
stejnû bezduché zábûry okamÏikÛ na kter˘ch nezáleÏí,
informací, o kter˘ch nevíme jestli jsou pravdivé nebo
nejsou a ani nikoho nezajímá jejich pravdivost. Místo
pfiíbûhÛ jsme zásobováni skandály celebrit, místo
fotbalového zápasu je zde sestfiih tfiiceti aÏ ãtyfiiceti
branek, které jsou technicky dokonalé, ale nikdo se pfii
nich nevzru‰í, nenadchne, nehovofií to k nám. Jsme
odsouzeni k Ïivotu bez pfiíbûhu, bez emocí. Tûkat myslí
od jedné vûci k druhé a ohlédneme-li se zpátky, Ïijeme
bez pamûti.

Jak málo pfiíbûhÛ uchováváme z poslední doby, z
posledních let. Jsme biãování nov˘mi událostmi, ale
na‰e my‰lení je zkratkové. Není zapotfiebí nic
zachovávat, nic evidovat. Nezbude tu nic z na‰ich
písemností, SMS a e-maily se okamÏitû maÏou. Ale i
kdyby se nemazaly není ãas je proãítat a rekonstruovat
to, co se skuteãnû stalo.

Jdu se sv˘mi znám˘mi noãní Prahou a v‰ichni cítíme,
Ïe to je to nûco, o ãem je zapotfiebí hovofiit. Oni se snaÏí
hájit svût, v kterém je ãlovûk více neÏ na knihu odkázán
na internet, místo toho, aby poãítal z hlavy, musí mít
nezbytnou kalkulaãku a místo ‰tûtce poãítaãovou my‰.
Pro ãlovûka, kter˘ se nauãil násobilku je ‰koda
zpÛsobená technologií minimální a pfiesto se pfiistihnu,
Ïe i jednoduché matematické úkoly fie‰ím radûji s
kalkulaãkou (pro jistotu, protoÏe si jiÏ nevûfiím). Telefonní
ãísla jiÏ neznám z pamûti. Obzvlá‰tû od té doby, co je
lze uloÏit do pamûti telefonního pfiístroje a realitu kolem
sebe si jiÏ nepamatuji, protoÏe jsem ji uloÏil do
bezedného digitálního fotoaparátu. Vzhledem k tomu,
Ïe je stále ménû a ménû ãasu asi se na nû nikdy
nepodívám. Co je to za v˘hru?

Mohu porovnávat a vím, Ïe je moÏné Ïít nûco
kvalitnûj‰ího. Vnímat svût v urãité hlubinû. To, Ïe jsem
si nechal vnutit jin˘ zpÛsob my‰lení je tím, Ïe stárnu a
nemám odvahu jiÏ vzdorovat, ale to povûdomí urãité
hlubiny, která vychází z utrpení ãlovûka tu je. Pfiedaly
mnû toto povûdomí minulé generace a já mám povinnost
ho pfiedat dál.

Jistû je moÏné Ïít ve svûtû pln˘ch hrncÛ masa, bez
bolesti, v k˘ãovém svûtû spokojenosti, jak to popsal
Aldous Huxley ve svém Konci civilizace (Brave New
World) nebo jak o tom natoãil film Alphaville Jean-Luc
Godard, ale na‰im úkolem a fiekl bych, Ïe posláním
na‰í zmafiené generace ãesk˘ch baby-boomers,
generace, která se narodila ve ãtyfiicát˘ch letech, která
pfieÏila a nebyla zcela vypatlána je pfiedat, to co nám
chtûli sdûlit reÏiséfii jako Bergman, BuÀuel, Fellini,
Antonioni, ale i Jan Nûmec, Du‰an Hanák ãi Evald

Schorm. Ta povinnost tu není protoÏe bychom se my
sami sv˘mi schopnostmi intelektuálnû dopracovali k
tomu abychom tûmto vûcem alespoÀ ãásteãnû rozumûli,
ale protoÏe i nám to nûkdo pomohl objevit. ProtoÏe
jsme to dostali darem i my máme povinnost tento dar
pfiedat dál. To je to, co jsem snad chtûl odpovûdût na
argument, Ïe si komputerová generace nalezne cestu
sama.

Procházím praÏsk˘mi sídli‰ti a uvûdomuji si, jak se
pomalu zlid‰tila. Obãas jsou neútulné paneláky aÏ
optimisticky namalovány. Jindy mizí mezi stromy, které
se buì samy zasely nebo je tady nûkdo pfied ãtyfiiceti
lety vysázel. I za‰lé socialistické reliéfy nepÛsobí tak
obludnû jako kdysi. V krytu, v podzemí ve Vr‰ovicích se
nachází modlitebna, v Male‰icích na paneláku je zase
nápis Pedikúra. Îivot si sem hledá pomalu svou cestu.

Ve Stra‰nicích nedávno vyrostl nov˘ moderní katolick˘
kostel. Ironií je, Ïe v krásn˘ch vesnicích v jiÏních a
v˘chodních âechách vyrÛstaly jako houby po de‰ti v
nedávné minulosti Kulturní domy, které mnohdy sv˘m
necitliv˘m zasazením do okolí by se spí‰e mohly naz˘vat
Nekulturními.

O to pfiíjemnûj‰ím pfiekvapením je, Ïe v Praze Chodovû
na JiÏním mûstû se objevil projekt nového kostela,
kter˘ projektoval architekt Jifií Vesel˘. Stavba kostela
se nachází nedaleko stanice metra Chodov a chvíli trvá
neÏ se ãlovûk v sídli‰ti, které protíná dálnice zorientuje.
V azylovém domû, kter˘ sousedí se stavbou kostela se
konají jiÏ dva roky bohosluÏby. Pfii pfiíchodu nás pfiekvapí
jednak nenápadnost kostela, ale hlavnû pocit, Ïe se

nejedná o velkou budovu.
Mûli jsme ‰tûstí a architekt projektu Jifií Vesel˘ nás

budovou provedl. Uvnitfi má ãlovûk naopak pocit
obrovské prostornosti. Kruhová místnost má slouÏit k
bohosluÏbám. Je díky speciálním oknÛm neobyãejnû
svûtlá, coÏ zvy‰uje je‰tû pocit prostornosti. Stûny
zÛstanou svûtlé z pfiírodního materiálu a protestantsky
bez obrazÛ. Nejedná se o monumentální podnik a
poãítá se zhruba se stovkou vûfiících. Pfiímo v budovû
kostela je i byt duchovního, kter˘ se je zároveÀ v
pfiízemí i v prvním patfie. RovnûÏ jsou v prvním patfie i
sborové místnosti, kde se mohou konat i rÛzné
konference. V˘‰ka vûÏe pfiesahuje 19 metrÛ. Samotn˘
kostel je vysok˘ kolem devíti metrÛ. Nepoãítáme-li
kostel v Kobylisech, kter˘ byl podle ‰v˘carského návrhu,
jedná se o první evangelick˘ kostel postaven˘ po
padesáti letech.

Otázkou je jestli církev bude mít, co fiíci pfií‰tím
generacím. SvÛj potenciál mÛÏe lehce za‰antroãit, ale
pokud by Jifií Vesel˘ a lidé kolem projektu na JiÏním
Mûstû nemûli víru asi by se ani do stavby kostela
nepou‰tûli. Alexandr SolÏenicyn mûl pravdu i ãlovûk z
panelákÛ se potfiebuje zab˘vat nûãím, co ho pfiesahuje
a na‰e generace toho nemá mnoho, co by pfiedala.
Pokud se stane z jednoho sídli‰tû, sídli‰tû s lidskou
tváfií, pak nezb˘vá neÏ podûkovat tûm, ktefií mûli odváÏná
srdce a pustili se do neznáma. Prospûli tím nejen církvi,
ale i tûm ktefií na JiÏním mûstû Ïijí. Je to v˘povûì o
nadûji.

Ale‰ Bfiezina
***

Na JiÏním mûstû poblíÏ stanice Chodov bude nov˘ kostel


