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EKUMENICKÉ HNUTÍ, EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ

Ekumenickým hnutím (z řec. olku- 
mené = obydlená část země) se na
zývá organizované úsilí křesťan
ských církví o vytvoření jednoty 
»v myšlení a činnosti«: církve mají 
společně plnit své »poslání ve 
světě«, poslání v duchu »poselství 
Kristova«. Tuto Ideologii a činnost 
pokládají ekumenlsté za jediné 
účinné východisko z »porušenosti« 
světa.
Hlavním nositelem soudobých eku
menických snah byly doposud 
církve protestantské. Tato skuteč
nost má své historické příčiny. 
Rozdělením původního křesťanství 
na »východní« (pravoslaví) a »zá
padní« (katolicismus) ještě totiž 
štěpení křesťanství neskončilo. 
S rozkladem feudalismu a nástu
pem kapitalismu se v reformaci 
oddělily od středověkého katoli
cismu církve protestantské. Tato 
třetí základní forma křesťanství 
vedla v různých zemích k další 
diferenciaci náboženských proudů, 
takže na počátku našeho století 
existovalo již na 200 různých pro
testantských církví. Již proto usi
lovaly právě protestantské kruhy 
o jejich opětné sjednocení.

O skutečné povaze ekumenického 
hnutí — i o hlavních příčinách 
aktivity protestantských církví v 
něm — nás poučuje jeho historie. 
Soudobý ekumenismus totiž vzniká 
a rozvíjí se v tom období vývoje 
buržoazní společnosti, kdy kapi
talismus překračuje rámec jednot
livých zemí a přechází v imperia
lismus. Přední kapitalistické země 
— a právě v nich má protestantis
mus velmi silné, často rozhodující 
postavení (USA, Anglie, Německo, 
Holandsko) — upevňují a rozši
řují své panství v koloniích. Pro
to byly přivedeny zvláště protes
tantské církve v zájmu potřeb mi
sijní činnosti ke snaze o koordi
naci práce (k misijní práci počí
taly ovšem také propagací nábo
ženství v mateřských zemích, kde 
s rozvojem socialistického hnutí 
slábl vliv církví). Výsledkem těch
to snah byla první světová konfe
rence misijí v Edinburku (1910). 
Brzy poté se ustavila Mezinárodní 
misijní rada.
Sjednocovací snahy zesílily po 
první světové válce, kdy se církve 
octly tváří v tvář hlubokým roz
porům poválečného kapitalistické

ho světa. Neméně mocnou pobíd
kou byla pro ně i sama existence 
prvního socialistického státu. Pro
to vzniká hnutí »Život a práce«, 
které se snaží spojit církve na zá
kladě činnosti sociální. Hnutí 
»Víra a řád« chce pak překlenout 
rozdíly a spory věroučné. Obě for
my ekumenického hnutí se spoju
jí v předvečer druhé světové vál
ky (1937) a roku 1938 vzniká pro
zatímní Světová (Ekumenická) 
rada církví.
K jejímu konečnému ustavení do
chází až po válečné přestávce na 
prvním valném shromáždění v 
Amsterodamu roku 1948, tj. v do
bě dalšího růstu komunismu a po 
vítězství socialistických sil v li
dových demokraciích. Světová ra
da církví se stává vrcholnou in
stitucí ekumenického hnutí (v led
nu 1958 s ní splynula Mezinárodní 
misijní rada). Sdružuje dnes 169 
protestantských, anglikánských a 
některých pravoslavných církví z 
padesáti zemí.
Soudobé ekumenické hnutí není te
dy výsledkem pouhých vnitřních 
potřeb církevně náboženských, 
nýbrž je především plodem pro-
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BEZPŘEDMĚTNÁ slovní komika

Termín »bezpředmětná komika« 
razili u nás ve dvacátých letech 
Voskovec a Werich. Jejich ozna
čení bylo vytvořeno obdobou po
dle výrazu »bezpředmětné (,.ab
straktní“ ) umění«, přičemž je nut
no podotknout, že se oba termíny 
nekryjí zvláště co do ideologické 
náplně a estetické funkce tzv. bez- 
předmětnosti.
Komično v jazyce vystupuje — v 
hrubém schématu — dvojím způ
sobem: buď významy slovního 
útvaru vzbuzujícího smích a pocit 
komičnosti míří k věcem (proce
sům, dějům, situacím nebo stavům), 
jež jsou samy komické, anebo se 
intence mluvčího a posluchače 
(příp. čtenáře) zaměřuje na vlast
ní slovní výraz a jeho vnitřní ko
miku. Běžně se tu mluví o věcně 
komice — tedy o komice věcí — 
a o komice slovní, o komice ja
zyka. Proto také nelze ztotožňovat 
bezpředmětnou komiku s oním ty
pem humoru, jenž se označuje za 
dadaistický, absurdní nebo za tzv. 
»nonsens« (humor a komika ne
smyslnosti). Uvedené typy vyrůs
tají totiž z jazykového vyjádření 
ostré a někdy extrémně zdůrazně

né alogičnosti, nesmyslnosti a ab
solutní rozkloubenosti světa vůbec, 
ale i lidského jednání, myšlení a 
cítění, takže mohou obsahovat i 
věcnou komiku, 1 komiku jazyko
vou. Jsou také někdy výrazem 
iracionálního, jindy nihilistického 
postoje ke světu.
Kategorie komiěna není ovšem to
tožná se směšností; patří mezí 
estetické jevy, kdežto to, co je 
pouze směšné, nemusí fungovat 
esteticky. Proto se také v bez
předmětné (čisté) jazykové komi
ce svým způsobem zrcadlí jeden 
z charakteristických rysů estetic
ké funkce, totiž snaha upoutat co 
největší pozornost vnímatelovu na 
materiál, jenž tuto funkci nese, 
a vzbudit tak svéráznou libost. V 
našem případě je tímto materiá
lem jazyková struktura. Není pro
to označení »bezpředmětná komi
ka« zcela přesné, ježto její »před
mět« je tvořen jazykem samým 
(jinými slovy jde tu »o bezpřed- 
mětnost« pouze relativní).
Smích z jazyka využitý esteticky 
obnažuje v první řadě to, co kdy
si francouzský filosof Bergson na
zval mechanismy nebo automatis-

my, skrytými v životě nebo život 
napodobujícími. Tak se začínáme 
jazyku smát tam, kde si počíná 
mechanicky a nesmyslně Jako ne
žívá loutka, protože karíkuje své 
vnitřní zákonitostí, stávaje se z 
»živého« a ústrojného systému 
(»organismu«) nakupenínou růz
ných výšinů a nesmyslností. Avšak 
nejde jen o využití a o vypích
nutí automatismo, ale zároveň i o 
jazykovou hru, experiment. Prvky 
hry zdůrazněné proti normálnímu 
(tj. vážnému) pozadí běžné jazy
kové konvence, totiž denního uží
vání slov, jsou tu očividné. Tím 
není charakteristika bezpředmětné 
komiky vyčerpána; neboť dělat si 
komedii z jazyka předpokládá sou
časně, že se zmocníme poznáním 
aspoň kousku jeho skladby, vnitř
ního ústrojenství a fungování; zna
mená to konec konců vynést na 
povrch a z nezvyklého úhlu bles
kově osvětlit ty jazykové vztahy, 
jež leží pod hladinou zvyku — 
jinými slovy odkrýt a zveřejnit 
vlastní rozpory jazyka.
Aby však vznikl dojem komičnosti, 
musí být splněn ještě jeden poža
davek, který ostatně souvisí s



hloubeni krize buržoaznl společ
nosti v období Imperialismu a od
povědí na vítězný postup komu
nismu. Tím je určen skutečný ob
sah, zaměřeni a vnitřní rozpor
nost ekumenického hnuti. Jeho 
osudovou otázkou nejsou věroučné 
přehrady, nýbrž výklad onoho »po
sláni« církvi ve světě, tedy poměr 
ekumenického hnuti k zápasu me
zi komunismem a dožívajícím ka
pitalismem, k otázce Jejich míro
vého soužití.
Církve si ovšem osobují právo být 
smírčím soudcem v tomto sporu. 
Jsou však také »z tohoto světa« 
a hraji v něm zcela konkrétní 
společensko-politlckou úlohu. Vez
měme Jen události posledních let. 
Ekumenické hnutí a Světová rada 
církví byly pod silným vlivem prá
vě amerických protestantských 
církví. Na různých ekumenických 
shromážděních aktivně vystupoval 
J. F. Dulles, nedávno zemřelý čel
ný představitel americké politiky 
»studené války« a jinak laický 
pracovník protestantské církve, 
dále sám president Eisenhower a 
známý reakčnl senátor Taft.
Dnes se dokonce scházejí tradiční 
církevní soupeři — katolicismus a 
protestantismus (jednání Dibeliuse 
s papežem!) — a papež Jan XXIII. 
svolává ekumenický koncil, který 
má prozkoumat otázku sjednocení 
katolické a pravoslavné církve.

Sečteme-li všechna fakta podobné
ho druhu, vyjde nám jednoznačný 
výsledek: Světová rada církví a 
ekumenické hnutí vůbec se mají 
stát silou proti komunismu a ná
rodně osvobozeneckému hnutí. Ná
boženská ideologie má upevnit po
zice imperialismu, má dopomoci 
k tomu, aby rozpor mezi komunis
mem a kapitalismem byl zúžen na 
rozpor mezi ateismem a křesťan
stvím a aby tak »studená válka« 
proti pokroku a míru dostala vyš
ší posvěcení jako válka »svátá«. 
A podobně jako Vatikán prokáza
la také Světová rada církví své 
reakční zaměření již mnoha činy: 
aktivním úsilím o vytvoření fron
ty proti národně osvobozeneckému 
hnutí v Asii a na Blízkém a Střed
ním východě, odmítnutím Stock
holmské výzvy k zákazu atomo
vých zbraní; schválila americkou 
intervenci v Koreji, uvítala a pod
pořila kontrarevoluci v Maďarsku. 
Znovu se tak potvrzuje, že lidstvo 
je rozděleno na základě podstat
nějších činitelů, než jakým je ná
boženství: jde tu o rozdíl spole
čenských tříd, společenských řá
dů, o rozpor mezi komunismem a 
kapitalismem, mezi politikou mí
rového soužití a politikou »stude
né války«. V ekumenickém hnutí 
se proto projevuje neustále’ spor 
mezi silným tlakem imperialistic
kých kruhů přeměnit ekumenismus

v nástroj antikomunismu a mezi 
vlivem mírového hnutí a prostých 
věřících. Bude-li ekumenické hnu
tí a Světová rada církví pracovat 
ve prospěch mírového soužití, mů
že přispět ke zmírnění mezinárod
ního napětí. Zvítězí-li v tomto 
hnutí antikomunistické tendence 
— a tyto tendence jsou dnes jeho 
hybnou silou — převezmou jeho 
představitelé těžkou odpovědnost 
za to, že své věřící zavedli na 
scestí ve prospěch nejreakčnějších 
imperialistických sil. V každém 
případě pak sama historie eku
menického hnuti vyvrací základní 
myšlenku, na níž je založeno. 
Sjednocení lidstva, nastolení trva
lého míru, odstranění sociální ne
spravedlnosti, materiálního a mo
rálního pokroku lidstva nebude 
dosaženo sjednocením církví a 
propagací náboženství, nýbrž vy
budováním beztřídní, komunistic
ké společnosti. L. Nový

Při zpracování použito mj. této 
literatury: Guide de l’exposition 
oecuménique (Bruxelles 1958); 
Kostnické jiskry (roč. 1945—1948, 
1957, 1958); materiál z konference 
ateistické sekce (Společnost pro 
šíření polit, a věd. znalostí, leden 
1958); sborník Církev a soudobá 
společnost (SNPL 1959).
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»dlalektlčností« smíchu, je totiž 
třeba, aby u tvůrce i u poslucha
če slovní komiky došlo k náhlé
mu nebo sektorovému (postupné
mu) zvratu v zaměření, v zacíle
ní, postoji. Posluchač nebo čtenář 
sledují jistý jazykový projev s jis
tým významovým zaměřením, s jis
tou orientací. Existuji nyní desít
ky způsobů, Jak zvrátit toto pů
vodní zacílení a jak přehodit jeho 
koleje. Vzniká překvapení a do
chází k uskutečnění vtipu, švan
dy, komiky. Tak vtip a žert vůbec 
jsou vystavěny na tomto přesta
vování. Zvrat postoje znamená 
ovšem i převrácení hodnot. Toť 
další přísada komiky (ale i humo
ru vůbec). Napřed něco bereme 
vážně — nebo jakoby vážně — ale 
vzápětí totéž vážně a normálně 
nabereme a považujeme to za ně
co nicotného (nebo jakoby nicot
ného). Přeskok vážnosti (norma
lity) v nicotnost vyznačuje kaž
dou komiku, 1 jazykovou. Jazyko
vé komično využívá ovšem tohoto 
přeskoku z vážnosti v nevážnost 
svým způsobem, stejně Jako svým 
způsobem uplatňuje využití mecha
nismů a rozporností jazyka, do
provázejících změnu zaměření; ty
to momenty pak najdeme v různé 
síle propleteny v každém konkrét
ním útvaru bezpředmětného jazy
kového komlčna, které zase může 
akcentovat různé plány jazykové

struktury (např. znakovou — se- 
miologickou — logickou, příp. 
gramatickou, a významovou — sé
mantickou) i jejich kombinace. 
Stačí si vzít způsob skladby slov
ního znaku. Slova jsou složena z 
hlásek, a sice z určitého jejich 
počtu. Nuže, neklaďme sí hranic 
a přidávejme svévolně další a dal
ší hlásky. Dostaneme komický 
účin založený na využití znako
vých mechanismů toho kterého 
jazyka. Přitom lze dojít až k slo- 
votvorbě, vynalézající nové, umělé 
znaky napodobující běžná slova. 
Ovšem slovotvorba se může pro
měnit v celý umělý, »zaumný« ja
zyk, jemuž dá autor tvářnost pod
vodníka, napodobujícího běžný ja
zykový systém, ale zcela výstřed
ně, přičemž napodobení soužije 
se směšnou nesmyslností umělého 
výtvoru. Využívá se tu na jedné 
straně tzv. konvenčnosti jazyko
vého znaku (jeho zvuková podoba 
totiž nesouvisí kauzálně s před
měty znakem označenými) a na 
druhé straně našeho návyku pod
strkovat smysl znakovým konfi
guracím, i vymyšleným. (Srov. 
např. báseň Velký Lalula Christia
na Morgensterna a četné výtvory 
dadaismu.)
Všechny ostatní druhy bezpřed
mětné komiky pracují více méně 
s využitím normální významové 
stránky Jazyka, tj. neodvolávají se

Jen k umělé slovotvorbě. To pla
tí o zkomičtění logiky, které sl 
činí úsměšky z přísné logické vý
stavby výpovědí a dovádí jejich 
logický mechanismus ad absur
dum. Komická logika bývá dopro
vázena komickou sémantikou vět
né stavby a mezivětných vztahů. 
Tak může básník řadit za sebou 
jednotlivé věty (smysluplné i ne
smyslné) a spojovat je mezivýro- 
kovými sponami fingujícími logic
ké vztahy, ovšem jen proto, aby 
porušoval normy logické i význa
mové konstrukce větné posloup
nosti
Nepřebernou studnicí rafinova
ných využití vnitřních jazykových 
protikladů a mechanismů jazyko
vého systému představují hry Vos
kovce a Wericha. Velká část je
jich komiky tlumila téma, totiž by
la »bezpředmětná«, když soustře
ďovala svou pozornost k Jazyko
vé struktuře, ale nebyla přitom 
formalistická a absolutně samo
účelná. I v ní se projevila skvělá 
dialektičnost humoru, zvláště čes
kého, který tak tančil mezi »nad- 
skutečnou pavučinou« a »syrovou 
skutečností«. Už v dobách první 
republiky se postavila tato »čistá« 
komika na levé křídlo.
Čistá jazyková komika není tedy 
něco zhola zdeformovaného jako 
některé útvary »bezpředmětného« 
umění. Dr. Oleg Sus


