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Milý čtenáři,

nedávno mě zaujal film The Windermere Child
ren (Děti od jezera Windermere) natočený podle
skutečných událostí: Třem stovkám židovských
sirotků, kteří přežili nacistické koncentrační tábory,
britská vláda po skončení druhé světové války na
bídla dočasný pobyt v místním tábořišti, aby jim
pomohla adaptovat se na běžný život.
Začátky nebyly snadné. Největším problémem
nebylo, že šlo většinou o mládež z Polska, která
neuměla anglicky. Horší komplikací bylo, že děti
nerozuměly tomu, jak funguje život na
svobodě a jaká má pravidla. Některé
z nich nepoznaly nic jiného než hrůzy
koncentráků, a tím bylo jejich vnímání
a chování zásadně ovlivňováno. Lidem,
kteří se o ně starali, zpočátku nedůvěřovaly – do
konce natolik, že někdo po příjezdu odmítal vy
stoupit z autobusu. Přijímací zdravotní prohlídka
v nich probouzela hrozivé vzpomínky na Men
geleho selekce v Osvětimi. A když měly jít do sprchy,
musely překonat obavy, že místo vody zasyčí plyn.
Tyto děti se lekaly v situacích, kdy by to nikdo
nečekal – třeba při štěkotu buldočka, kterého šla
nedaleko jejich ubytovny vyvenčit místní dáma.
Navíc se chovaly nepředvídatelně, ba odsouzení
hodně: Při fotbalu drsně faulovaly, jen aby daly gól.
Kradly – chleba z jídelny, bicykly klukům z měs
tečka... Ne snad proto, že by byly zlé. Jen je dosa
vadní život naučil hlavně jednu poučku: Zásadní je
přežít. Přežije silnější.
Pro místní obyvatele by bylo nejjednodušší
přestat jejich pobyt sponzorovat a poslat je pryč.
Někteří pro jejich traumata neměli pochopení
(„Všichni jsme zažili válku; ani my jsme to neměli
lehké!“). Ale ti, kterým na osudu židovských doros
tenců záleželo, věděli, že jedinou cestou k uzdravení
je láska, trpělivost a snaha porozumět tomu, co
často ani sami jejich svěřenci neuměli pojmenovat.
Pokrok viděli ti, kdo se nenechali rozdílným vnímá
ním světa odradit a i přes počáteční neporozumění
usilovali o to, aby vzájemnou vzdálenost překonali.
Na podobně zoufalé komunikační míjení opako
vaně narážím na sociálních sítích. Lidé tam mluví
zdánlivě o tomtéž – a přesto každý vidí a slyší něco
jiného. Nečekaně tvrdě se s tím nedávno setkal
např. Marian Jurečka poté, co byl v rozhovoru pro
server Aktuálně.cz dotázán, zda by se zákaz těles
ných trestů dětí neměl stát součástí trestního zá
koníku. Ministr při vědomí, že našlapuje na horké
půdě, zjevně volil slova co nejopatrněji: „Jako táta
pěti dětí si myslím, že dát do zákona ustanovení,
které říká, že rodič ve výjimečné situaci nemůže
v rámci výchovy vůbec dát pohlavek nebo takzvaně
lepnout jednu na zadek, není správné. Je zásadní
umět odlišovat, co je násilí nepřiměřené a dlou
hodobé, a co je akt, který rodič použije třeba jen
několikrát za život k vymezení mantinelů.“
Jurečka se snažil vyjádřit maximálně korektně
(viz mnou zvýrazněná slova). Očividně chtěl, aby
jeho slova nebyla špatně pochopena – a přesto
bylo jeho úsilí marné. Záhy se vyrojila záplava
komentářů o tom, že Jurečka obhajuje mlácení
potomků. („Táta mě fackoval, tak já budu děti taky
fackovat, amen,“ vložil mu do úst Martin Fen
drych. „Bít bezbranné děti prostě není normální,“
napsala Apolena Rychlíková.) Tři desítky expertů
na výchovu sepsaly petici, podle níž je „skandální“,

že ministr „schvaluje, povzbuzuje a podporuje
násilí vůči dětem“, a pořádně kousavou karikaturu
si neodpustilo ani farářské duo Pastoral Brothers.
O množství hejtů v diskusích nemluvě.
Přestože zazněla slova o výjimečně používa
ném a umírněném výchovném prostředku („lepa
nec na zadek“) v rámci láskyplného rodičovského
vztahu, v uších některých posluchačů řinčí
poplach: „Týrání dětí, patriarchální zvůle, krutá
agrese na bezbranných!“

Vymazat křiklouny?
Na podobně radikální (ať nepíšu mimózní) re
akce narážím i u příspěvků na křesťanských strán
kách, kam si občas někdo chodí vylít svou frustraci
z církve, což je podle něj zločinecká organizace,
která lidem vymývá mozky, šíří tmářství, bohatne
na chudých a kryje sexuální zneužívání dětí. A na
šla by se spousta dalších příkladů – v polemikách
o interrupcích, o stejnopohlavních svazcích, o co
vidu, o vztahu k Rusku...
Znáš to taky? Jak na takové situace reaguješ?
Vytáhneš argumenty většího kalibru a s pocitem
morální převahy nasypeš do pomýlených ideových
protivníků pořádnou dávku? Nebo jim dáš najevo,
jak jsou trapní? Co tím získáš? Přemýšlíš i nad tím,
jestli je tím přiblížíš ke Kristu?
Obvykle se do podobných konverzací neza
pojuji, ale trápí mě, ba rozčilují. Mohl bych ty,
kdo píšou nenávistné (či jinak nepochopitelné)
příspěvky, zablokovat, abych je příště neviděl, vy
hodit je ze skupiny, popř. odstranit ze svých přátel,
pokud mezi ně patří. Bylo by to nejrychlejší řešení.
Raději ale přemýšlím nad tím, jak tahle propast
nedorozumění vznikla. Podobně jako děti od jezera
Windermere (kterým při slově „sprcha“ v hlavě
automaticky naskočilo „plyn“) jsou totiž i tito lidé
často ovlivněni negativními zkušenostmi: Třeba
nepřiměřeným trestáním od rodičů (což popisuje
i zmíněný Martin Fendrych) nebo nelaskavým,
nekristovským jednáním ze strany věřících. Když
slyší „církev“, naskakuje jim „tvrdí lidé, pokrytci“.
A protože jsem křesťan, logicky v jejich očích i já
nesu stejnou nálepku jako ti, kdo jim možná ublí
žili. Tedy jaksi zástupně mám na tomhle bábelu
taky svůj díl viny.
Co s tím? Když křiklouny vymažu ze svého
světa, uleví se mi, ale jejich problém to nevyřeší.
Záplavou argumentů ani zesměšňováním jim taky
nepomůžu. Pouze trpělivým nasloucháním můžu
získat právo, aby i mně bylo dopřáno sluchu. Zra
nění, která si tito lidé nesou, může uzdravit jen
láska. Nemyslím si ovšem, že k takovým rozhovo
rům je povolán každý z nás. Navíc je k nim obvykle
potřeba osobní vztah, ne anonymní prostředí in
ternetu. Můžu ale být pomalejší v odsuzování těch,
kterým nerozumím, a „rychlejší v naslouchání“,
jak píše apoštol Jakub. Vždyť „lidským hněvem
se Boží spravedlnost nevypůsobí“ (Jk 1,19).
A přímluvnou, žehnající modlitbou taky nemůžu
udělat chybu.
Tomáš Coufal
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