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Nad osobností
papeže Pavla VI. 
a nad hlavními 
prvky jeho pontifi-
kátu se v rozhovoru
zamýšlí jeden
z významných čes-

kých katolických teologů, emeritní 
profesor teologické fakulty Papežské 
lateránské univerzity a emeritní pro-
fesor Teologické fakulty v Českých 
Budějovicích, prof. Mons. KAREL 
SKALICKÝ, Th.D. (nar. 1934). Jeho 
výpovědi jsou o to zajímavější, že on 
sám byl jako druhý sekretář kardiná-
la Josefa Berana účastníkem Druhé-
ho vatikánského koncilu a bedlivým 
pozorovatelem římského i světové-
ho církevního a teologického dění.

Papež Pavel VI. je vedle Jana XXIII. a pozděj-
ších papežů, Jana Pavla II., Benedikta XVI. 
a Františka, tak trochu v pozadí. Zdá se mi, 
že neprávem. Mohl byste jmenovat tři věci, kte-
ré jsou pro Pavla VI. charakteristické? 
Ta první je jeho neoblomná věrnost tradici. Ta dru-
há jeho otevřenost velikým problémům současného 
světa a církve. A ta třetí jeho veliká a téměř až stras-
tiplná uvážlivost a odpovědnost, řídící se principem 
„dvakrát měř a jednou řež“, přičemž to „dvakrát“ by 
se mělo, když jde o Pavla VI., ještě znásobit. Někteří 
v tom viděli hamletovskou nerozhodnost, takže se 
mluvilo o jeho „hamletismu“, a dokonce o tom kolo-
valy i vtipy, jako například: „Jaký je rozdíl mezi sva-
tým Petrem a Pavlem VI.?“ A odpověď zněla: „Svatý 
Petr chytal ryby, kdežto Pavel VI. neví, kterou rybu 
chytit.“ Česky to ovšem nezní tak brizantně ironicky 
jako v italštině. Ital totiž, chce-li říct, že někdo je bez-
radný, řekne, že neví, kterou rybu chytit.

Pavel VI. předsedal druhé části Druhé-
ho vatikánského koncilu. V čem jej ovliv-
nil a co bychom si dnes měli připomínat?
Pavel VI. rozšířil koncilovou účast netoliko neka-
tolických pozorovatelů, nýbrž i žen. Tím určitou 
měrou přispěl k univerzálnějšímu pojímání otázek 
týkajících se ekumenismu a problémů současných 
lidí. Největší jeho přínos však vidím v tom, že udr-
žel koncil v linii, kterou mu vytyčil Jan XXIII. Pro-
ti silnému náporu klerikalizující tendence menší 
části episkopátu zatlačit koncil do klerikalistického 
„papismu“ udržel vyváženou rovnováhu mezi mocí 
papeže a mocí biskupského kolegia. Velmi jasně to 
vyplývá z osobního papežova archivu týkajícího se 
sporů o kolegialitu, kterou pak s odstupem jedna-
dvaceti let publikoval otec Giovanni Caprile SJ, je-
muž jej Pavel VI. osobně svěřil.

Ve své encyklice Ecclesiam suam věno-
val jednu část vztahu církve s dnešním svě-
tem. Leitmotivem této části je slovo dialog. 
Co si pod ním Pavel VI. představoval?
Nemohl si pod ním myslet nic jiného než to, co dialog 
svou pravou podstatou je, totiž dia-logos čili skrze-
-slovo vedený rozhovor o dvou různých pojetích jed-
noho společného problému odlišně sdíleného rozdíl-
nými partnery. Jde o jakési společné hledání správné 
odpovědi na sporný problém. Z takového společného 
hledání správné odpovědi však nikdo nikdy nevyjde 
stejný, takže to bylo v církvi považováno za silný ar-
gument proti dovolenosti dialogu o věcech víry. Ta-
ková námitka však vyvěrala ze zjednodušeného vi-
dění dialogu, které nebere v úvahu, že jednou věcí je 
pravda víry a druhou věcí je její slovní vyjádření. Proto 
dialog lze vždycky vést o slovním přiodění, zdůvodně-
ní a důsledcích pravdy. Jen tam, kde se tvrzení setká 
s bezpodmínečným protitvrzením, dialog končí. Že si 
církevní většina tuto prostou pravdu o dialogu začala 
uvědomovat, to je nehynoucí zásluhou Pavla VI. 

Mezináboženský dialog je něco, co dnes v pro-
línání a prostupování kultur nutně potřebu-
jeme. Čím k těmto rozhovorům mezi katolic-
kou církví a jinými vyznáními přispěl?
Přispěl k tomu nejen ideově, ale též institucionálně, 
když v roce 1964 založil při papežské kurii sekreta-

riát pro dialog s mimokřesťanskými náboženstvími 
a v roce 1965 sekretariát pro dialog s nevěřícími.

Pavla VI. tížily osudy lidí žijících za želez-
nou oponou. Odsoudil invazi vojsk Varšav-
ského paktu do Československa. Jak jste vní-
mal papeže při svém římském pobytu vy?
Mohl jsem během poslední, čtvrté koncilní periody 
v roce 1965 sledovat velmi zblízka spor, zda komu-
nismus má či nemá být odsouzen. Ve sporu, který 
sněm až vášnivě rozděloval, se Pavel VI. prokázal 
jako papež, jenž zůstal v linii Jana XXIII. – je si vě-
dom toho, že jednou věcí je ideologická pravda ko-
munismu a druhou věcí je politická skutečnost ko-
munistického bloku. Směšovat oba aspekty vjedno 
je zdrojem mnoha nedorozumění. Proto měl za to, 
že komunismus jako ideologická pravda už nemusel 
být odsuzován, protože v minulosti byl odsouzen už 
vícekrát, takže stačilo na to jen poukázat. Avšak jako 
politická skutečnost komunistických států ve vratké 
jednotě se Sovětským svazem to vyžadovalo přístup 
politický, kdy musel vést diplomatický dialog, jinak 

by nepřispěl k rozvolnění a nakonec k rozpadu ce-
lého komunistického bloku. Naštěstí našel pro tuto 
riskantní a nevděčnou činnost muže, který, nazvav 
ji „martyrium trpělivosti“, byl k ní mimořádně na-
dán a uvedl ji do zdárného konce. Byl jím Agostino 
Casaroli.

Jeho encyklika Humanae vitae se u části katolic-
kých křesťanů nesetkala s porozuměním. Obvykle 
se říká, že Pavel VI. byl nepochopeným papežem. 
Dotkl jste se delikátní otázky. Když Pavel VI. vyňal 
její řešení z pravomoci koncilu a vyhradil si ji pro 
sebe a svou speciální komisi, většina koncilních ot-
ců v tom viděla zanedbání pravomoci koncilu, a tak 
se hřála nadějí, že používání antikoncepčních pro-
středků bude s určitými restrikcemi povoleno. Bylo 
proto nemalým otřesem, když nebylo. Protestních 
hlasů jak biskupů, tak teologů i laiků se vyrojilo ha-
baděj. Co na to říct? Mám za to, že i zde je nutno 
pečlivě rozlišovat dvě věci: zákaz těchto prostředků 
a stanovení základního principu čisté manželsko-
-sexuální lásky v jejím nejvyšším ideálním dosažení. 

Šlo tedy v prvé řadě o stanovení základního principu 
čisté sexuální lásky a teprve v druhé řadě o zákaz an-
tikoncepčních prostředků. 

Mentalita převládající za Alpami se soustředí na 
zákaz jako na bezpodmínečně nepřekročitelnou 
mez dovolenosti, kterou je nutno vždycky bezvý-
hradně splnit, čili antikoncepční prostředky nelze 
zakazovat, neboť dostát takovému zákazu překra-
čuje síly veliké většiny manželů. Naopak mentalita, 
která vládne na jih od Alp, vidí v jakémkoli zákazu ne 
víc než stanovení ideálního principu, co by se mělo 
zachovat, což v našem případě manželské čistoty 
vytyčuje metu, k jejímuž dosažení se jen nedokonale 
blížíme. Jinými slovy: v severo-germánské mentali-
tě je zákon bezpodmínečnou normou svého usku-
tečnění, kdežto v jiho-románské mentalitě je zákon 
vzdáleným ideálem, k jehož naplnění směřujeme 
každý podle svých sil. A jelikož, pokud jde o princi-
py, musí být v jejich platnosti jasno, nelze je rozměl-
ňovat. Tato distinkce nebyla v encyklice Humanae 
vitae učiněna, a proto z toho vzniklo mnoho povyku, 
i když ne úplně pro nic, neboť nutí k neustálému pro-
mýšlení tohoto základního zdroje veškerého plození 
a rození, jímž sexuální manželský styk je.

Co pro vás osobně znamená papež Pavel VI.?
Znamená jakousi syntézu dvou svých předchůdců, 
Pia XII. a Jana XXIII. Byl jsem jednou nucen nastí-
nit tvář těchto tří papežů. Uvážil jsem nejprve po-
stavu Pia XII. – vysoký, štíhlý muž ušlechtilé ari s-
tokratické tváře, pocházející ze starého římského 
šlechtického rodu Pacelliů, který vtisknul papežství 
ráz posvátné důstojnosti. Po něm pak přišel zavalitý, 
dobrácký synek z venkovského selského statku rodu 
Roncalliů se smyslem pro humor a hřejivou lidskos-
tí, jenž dal papežství ráz lidumilnosti a dobromy-
slnosti pastýřské péče. A po nich se na papežském 
stolci objevil elegantní milánský měšťan Montini 
s výrazným smyslem pro kulturu, zvláště francouz-
skou, takže někteří se odvážili mluvit o jeho „france-
sismu“, s velkou až strastiplnou uvážlivostí a odpo-
vědností, jež se některým jevila jako hamletovská 
nerozhodnost, která však neváhala dát v rozkolísané 
pokoncilní době pevné, byť nepopulární směrnice. 

Ztělesňoval mi tak papežství jako prozíravě obe-
zřetné kormidlování mezi protichůdnými proudy. 
V tomto papežském trojlístku mi tudíž Pavel VI. 
představuje jakousi syntézu aristokratické důstoj-
nosti a prosté venkovské zemitosti v měšťansky kul-
tivované eleganci. Z čehož plyne závěr, že není pa-
pež jako papež.  ZDENĚK A. EMINGER, teolog

Z dialogu nikdo nevyjde stejný
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V Itálii vychází kniha novináře Andrey Zambrana, 
která přibližuje druhý uznaný zázrak na přímluvu 
papeže Pavla VI. 

Celkem dva zázraky uznané lékaři i církví vedly 
k blahořečení (2014) a nyní i svatořečení papeže 
Pavla VI. První se týkal uzdravení v USA z roku 
2001. Ženě ve 24. týdnu těhotenství lékaři sdělili, 
že dítě vykazuje známky závažného selhání ledvin, 
a tudíž zemře před porodem či hned po něm. Ro-
dina odmítla potrat a na radu jedné řeholnice se 
začala modlit o přímluvu autora encykliky Huma-
nae vitae. Přichází nevysvětlitelné zlepšení a dítě se 
narodí v pořádku a vyrůstá v dobré kondici. 

Druhý případ se odehrál v roce 2014 ve veron-
ské diecézi v Itálii. Šlo opět o těhotenství, u něhož 
hrozil potrat, protože došlo k protržení membrány 
ve 13. týdnu, a tedy k prosakování plodové vody. 
Lékaři to viděli černě, rodina však potrat odmítla. 
V té době je blahořečen Pavel VI. a jeden lékař 
a kolegyně matky radí obrátit se na nově blaho-
řečeného. Rodiče Vanna a Alberto se vydávají do 
Svatyně milosrdenství v Brescii, ve které měl kdysi 
Giovanni Battista Montini svou kněžskou primici. 
A začnou prosit o přímluvu. Později, 25. prosince 
2014, se v nedokončených 28 týdnech těhotenství 
narodí holčička Amanda, která váží jen 865 gramů. 
Po intenzivní péči se vyvíjí normálně. Na snímku již 
tříletá Amanda líbá portrét papeže Pavla VI. (kk)

Kolébka pro Amandu

Jeden z pozdějších snímků papeže Pavla VI.  Snímek Profimedia


