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Svat˘ Václav a historie
VyrÛstal jsem ve Vr‰ovicích, v Edenu. Kdysi, snad za
První republiky, zde byl obrovsk˘ Lunapark, nûco jako
Prater ve Vídni nebo Tivoli v Kodani. KdyÏ jsme se tam
pﬁistûhovali tak tam byl jen rybník, na kterém se
prohánûly husy, poblíÏ byly houpaãky a snad kolotoã.
Pak se tam zvedly tribuny stadionu, kter˘ se stal m˘m
osudem. To byla první atrakce v mém dûtství. Zábradlí,
které vedlo k pokladnám slouÏilo jako hrazda, na které
jsme cviãili, obãas si zlomili ruku ãi Ïebra. Na ‰kváﬁe
tréninkového hﬁi‰tû jsme upevÀovali zdraví. DomÛ
jsme chodili ãerní jako horníci z ostravsk˘ch dolÛ. KdyÏ
bylo sucho, tak od prachu, kter˘ se zvedal od kecek,
které slouÏily jako kopaãky. KdyÏ pr‰elo, vraceli jsme
se pro zmûnu zablácení jako krtci. Vût‰inou jsme v‰ak
‰kvárové hﬁi‰tû vymûnili za beton pﬁed garáÏemi a
Ïelezná roleta druhá zleva (patﬁila Láviãkov˘m) slouÏila
k radosti majitelÛ garáÏe a obyvatel pﬁízemí jako branka.
Pokud padl gól, tak se ozvalo temné zadunûní. Toto
zvukové zaﬁízení, kdy dosaÏená branka byla
nezpochybnitelná, aÏ koncem dvacátého století
nahradil v NHL videozáznam. FIFA by se od nás mohla
uãit.
Druhou velkou atrakcí byly houpaãky a kolotoãe,
které pﬁijíÏdûly zaãátkem záﬁí. Ani jsme to moc nedávali
do souvislosti s nedalek˘m kostelem svatého Václava
na âechovû námûstí. Zkrátka kaÏdé záﬁí nám kysel˘
zaãátek ‰koly osladila stﬁelba nikoliv míãem na roletu
garáÏe, ale vzduchovkou na papírové rÛÏe. Na
fotoaparát Pion˘r nebo na popla‰Àák jsme si nedovolili
namíﬁit, protoÏe ‰pejle byly vodorovnû. Pravda, vystﬁelili
jsme si za cel˘ podzim pouze dvakrát nebo tﬁikrát, ale
pouÈ nebyla k tomu, abychom zde vyhazovali peníze
rodiãÛ, ale proto, abychom pozorovali marnotratnost
druh˘ch, obzvlá‰tû v˘rostkÛ, kteﬁí pﬁesnou stﬁelbou
získávali srdce panen a dívek.
Teprve v sedmé tﬁídû jsme se od paní uãitelky Zemkové
pﬁi dûjepisu dovûdûli, kdo to vlastnû svat˘ Václav byl.
Nebylo toho moc dobrého. KníÏe Václav byl poplatn˘
NûmcÛm, dodával jim roãnû 300 volÛ a tak ho vlastenec,
pozdûj‰í kníÏe Boleslav I., revoluãnû zlikvidoval.
Následovali pak Boleslav II. a Boleslav III. Kolem roku
1004 se mi opût historie rozplynula do mlhy a zaãal
jsem ji sledovat aÏ za Pﬁemysla Otakara I.
Od té doby si o kníÏeti Václavovi koriguji názor. Paní
uãitelka tehdy tvrdila, Ïe byl zavraÏdûn v roce 929. My
vlastnû víme celkem pﬁesnû den úmrtí 28. záﬁí, ale
nevíme rok. Zrovna tak to mohlo b˘t v roce 935.
Objevily se i názory, Ïe to bylo nûkdy jindy v tomto
období. KníÏe Václav nebyl populární u komunistÛ,
nikoliv pro nedostatek vlastenectví, ale spí‰e proto, Ïe
se zaslouÏil o proniknutí kﬁesÈanství do âech. Jednalo
se o souboj dvou kultur a jiÏ jeho babiãka, která ho
vychovala, kﬁesÈanská knûÏna Ludmila byla
zavraÏdûna svou pohanskou snachou Drahomírou.
·lo tedy o pronikání nûãeho nového, diametrálnû
odli‰ného. Je ironií, Ïe svat˘ Václav, kter˘ zemﬁel u
dveﬁí staroboleslavského kostela symbolizuje socha
bojovného jezdce na koni v centru Prahy. Podobnou
pﬁemûnu mÛÏeme sledovat jako ãervenou niÈ v celém
kﬁesÈanství, které vyzdvihlo ze starého zákona jako
základní prvek nenásilné následování Krista, ãi hledání
pravdy. JiÏ Pilát se ptá „Co jest pravda?“ Pravda totiÏ

Obraz sv. Václava (podle interiéru v katedrále sv. Víta v Praze) od M. Gabánkové

není v nûjaké statické doktrínû, ale je dynamická, je
právû v tom hledání, v té cestû.
Svat˘ Václav není velk˘ jen tím, co hlásal, ale hlavnû
jak˘m zpÛsobem to hlásal a proto mûl respekt i v
dal‰ím historickém období. VÏdyÈ poslední Pﬁemyslovci
na ãeském trÛnu byli Václav II. a Václav III. a Lucemburk
císaﬁ Karel IV. se pÛvodnû také jmenoval Václav. Je
zajímavé, Ïe od smrti jeho syna Václava IV. aÏ po
novodobé dûjiny, kdy jsou zvoleni dva poslední
Václavové jako presidenti, se Ïádn˘ Václav na ãeském
trÛnu neobjevil.
Pﬁesto místo sv. Václava v ãesk˘ch dûjinách zhodnotil
snad nejlépe dnes nedocenûn˘ uãenec a jeden z
nejvût‰ích duchÛ dvacátého století Angelo Guiseppe
Roncalli, kter˘ byl v roce 1958 zvolen papeÏem Janem
XXIII. KdyÏ za ním pﬁi‰li ãe‰tí duchovní, tak je pﬁivítal
slovy: „Vítám vás ze zemû svatého Václava, Husa a
Komenského!“
V dobû, kdy je populární názor, Ïe na hrub˘ pytel
hrubá záplata, se od tûchto tﬁí ãesk˘ch velikánÛ má
svût stále co uãit, právû proto, Ïe ani jeden z nich
neprosazoval pravdu násilím, ale zpÛsobem Ïivota.
První dva zemﬁeli násilnou smrtí, tﬁetí jako vyhnanec v
exilu.
Ale‰ Bﬁezina
***—-

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ
V SOBOTU 30. ZÁ¤Í 2006
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Avenue
PROGRAM:
17.00 hod. Slavná m‰e svatá
18.30 hod. Veãeﬁe
Taneãní zábava - hraje hudební skupina
Mira Letka
Tombola
Vstupné: 30.00 dolarÛ
Doporuãená rezervace
Informace:

416/225-9324

