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Milý čtenáři,

v extrémních situacích se často projeví to,
co zůstávalo skryté, a to jak u jednotlivců, tak
ve společnosti. 7. dubna kritizovalo na svém
facebooku Hnutí Pro život podávání „pilulek po“
v ukrajinské válce znásilněným ženám. Místo
toho doporučilo vybavit ohrožené Ukrajinky
houkadly, pepřovými spreji nebo elektrickými
paralyzéry. Bezprostředně poté se na hnutí
snesla nebývalá smršť internetové kritiky. Šlo asi
o největší pozornost tématu souvisejícímu s náboženstvím, kterou jsme u nás v posledních letech
zaznamenali, a přitom ho vyvolala jediná hloupá
hláška na sociálních sítích.
Hnutí Pro život své kontroverzní vyjádření
stáhlo po pár hodinách, ale ofocené displeje visí
nezrušitelně na internetu jako mementa. Příspěvek stáhli, ale chybu nespecifikovali, ba ani
pořádně neuznali.
Hnutí vešlo ve známost kampaní „Nesoudíme, pomáháme“, která nabízí diskrétní pomoc
nechtěně těhotným. Nechci danou organizaci
hodnotit ve všech aspektech, ale kampani „Nesoudíme, pomáháme“ podle mě nejde vytknout
nic. Díky této kampani bylo zachráněno mnoho
dětí, které by zahynuly ještě před narozením. Za
příkladné však mám nejen její ovoce, ale i obsah
a formu.
Je možné, aby vyjádření na sociálních sítích
o sedmi větách vedlo ke ztrátě dobré pověsti hnutí,
budované několik let? Tak to dnes prostě chodí.
Kde se stala chyba? Nejjednodušší je pochopitelně
říct, že podání potratových pilulek znásilněným je
v pohodě. V rámci zmíněné mediální smršti jsem
se z internetových diskusí dověděl, že si to myslí
i nejeden můj křesťanský kamarád.
Vzpomněl jsem si při tom na setkání se sudetským Němcem, který na mě před lety udělal silný
dojem. Byl to harmonický člověk, měl smysl pro
humor, poznal jsem v něm osobnost Kristem
utvářeného charakteru. Prozradil mi, že se narodil v roce 1946 a že sudetským Němcem úplně
není. Byl počat tak, že jeho nebohá matka byla
znásilněna příslušníkem Rudé armády. Otec se
o něj nestaral, už proto ne, že o něm nevěděl.
Nechci komentovat použití prostinoru na
Ukrajině, nicméně jsem rád, že matka toho
moudrého sudetského Poloněmce si své dítě vzít
nenechala. Kdybych měl možnost, rád bych se ho
podrobněji vyptal na to, jak vztah ke svému plodu
nelásky zvládala, ale předně běží o to nejzákladnější: Kdyby muže počatého v tak drsných souvislostech nebylo, byl by náš svět chudší a horší. Proti
tomu stojí, že jeho matka by v případě „úspěšného“ potratu měla snazší život (i když, pravda,
taková věc se nikdy nedá říct s jistotou).
Nechci tento příběh využít k filipice proti
„pilulkám po“. Poučky se do vsí a městských čtvrtí,
kam padají bomby a kde jsou vražděni civilisté,
moc nehodí. Ve svrchovanou cenu a nenahraditelnost života, i když stigmatizovaného a zraněného,
věřím. Proč bych to ale měl vysvětlovat lidem,
kteří životu rozumí jinak než já a předem předpokládají, že jsem mimo?
Rozdávat rozumy na špatné adrese, to není
dobrý nápad (tahle věta je eufemismem, v knize
Přísloví na toto téma najdeš nejednu pregnantnější formulaci). Komentovat na sítích podobný

aktuální etický problém je vždycky těžké a skoro
vždycky kontraproduktivní. Proto taky píšu Tobě
a nezahušťuji tím sociální sítě.
Epizoda, kdy čeští zastánci biblických hodnot
opět dostali na frak, ukazuje něco podstatného.
V Americe kulturní válka probíhá tak, že protipotratáři hulákají na demonstracích před gynekologickými klinikami nebo propotratáři posprejovávají křesťanská centra pomoci těhotným (jako
letos 7. května v Texasu) nebo házejí Molotovovy

Bučet,
nebo mlčet?
koktejly do budov pro-life organizací (jako letos
8. května ve Wisconsinu). Politicky aktivní
pro-life lobby v této zvláštní zemi (nebo nedávno
třeba i v Polsku) sem tam protlačí, že se něco z její
agendy také uzákoní. V Česku kulturní válka
probíhá jinak. Společnost se o křesťany nezajímá,
ale když udělají jakoukoli chybu, dostanou od
novinářů natřesenou míru.
Představa, že umlčet zastánce interrupcí
zákonem dává smysl, je mylná. Jsem pro ochranu
nenarozeného života, ale změna legislativy v liberální společnosti pomůže maximálně krátkodobě
(viz polský vývoj) a vymstí se patrně už při
příštích volbách. Zachránit nenarozené děti může
jen změna veřejného mínění, a na té je nutno
pracovat úplně jinak, než předvedl facebookový
tým Hnutí Pro život.
Co má smysl dělat, je-li to tak vážné? Minimálně dva z mých křesťanských přátel si myslí,
že nezbývá než zalézt do katakomb a to, proč
homosexuální manželství alias adopce nebo
umělé potraty jsou nebiblické a škodlivé, vysvětlovat maximálně svým dětem za zavřenými dveřmi.
Tlaky liberálů z prointerrupčních a queerových
lobby jsou tak silné, a chyby opačně smýšlejících
křesťanských uskupení bývají tak závažné resp.
nafouklé, že rezignovat na veřejný křesťanský
hlas k tématu je snadné.
Monitorování legislativního vývoje a vysvětlo
vání křesťanského postoje v těchto otázkách
pokládám za významné, ba nezbytné. Proto si
vážím činnosti Hnutí Pro život nebo třeba Aliance
pro rodinu, ale žádám, aby pracovaly kvalitně jak
po stránce odborné, tak pokud jde o veřejnou
komunikaci. Protože působení obou organizací
se zájmem, i když ne systematickým, sleduji,
vím, že obě mají v obou oblastech co
zlepšovat. Nemohu vyloučit, že to
někdy schytají, i když na sobě
zapracují, ale aspoň se nebudou
muset stydět.
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