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Násilí? Co s ním? Kde má kořeny? Zřejmě dost hluboko. Osobně se mi nelíbí a velmi těžce nesu, že se rozmáhá a prostupuje celý náš život: zavraždění lékaři, potlučení sanitáři jsou jen jedním z viditelných příkladů. Většina lidí přestala věřit, že poctivost se vyplácí. Slyší to z médií a vidí na nejednom politikovi. Každý kolem nás jako by toužil po svobodě, a to pokud možno po svobodě bez odpovědnosti, žít na účet druhých, deptat je pěstmi, ekonomicky, vojensky. Chodit po světě s pistolí, když se ještě u nás, na rozdíl od některých „pokročilejších zemí“, nevžil samopal. Tak si jdou přemnozí bezohledně za svým, od malých kapsářů po velké tuneláře. Nejsem etik ani politik, sociolog ani psycholog. A nemám příliš důvěru k moralizujícím receptům. Myslím, že většina etických problémů roste zevnitř, a proto se dá řešit teprve tehdy, když do problémů sami vstoupíme a když nás začnou bolet, nejen obecně, nýbrž osobně. Jeden muž z Nazareta to tak učinil, vešel do naší bídy a prošlapal cestu. Málokdo na ni dbá. Vraťme se však k výchozí otázce: Co s násilím? Je možno najít nějaký závažný podnět nebo nový průhled do věci v Písmu? Čteme-li pečlivě Tenach, čili Starý zákon, ukáže se, že klíčové pojmy této oblasti jako právo a spravedlnost jsou tu jinak strukturovány než v běžném současném myšlení. V čem je hlavní rozdíl? Ve zkratce řečeno: Ve středu našeho zájmu je viník, případně jeho potrestání, kdežto ve středu zájmu Písma je postižený a náprava toho, co ho postihlo. Jinak řečeno: Podstatou práva v biblickém smyslu je napravování křivd, nikoli (pouhé) vyměřování (nebo promíjení) trestu. Cílem není (jen) potrestat provinilého, ale především obnovit životadárný řád v rodině, společnosti i přírodě, který si tu přeje mít Bůh. I rozhněvaný Bůh v Písmu je především Bůh soucítící s ukřivděným, a nikoli Bůh libující si ve své rozhněvanosti a dychtící zničit ty, kteří ho urazili. Kdo si toto myslí, zůstal na povrchu problému. Z Písma se to dá prokázat dosti snadno. Vezměme si třeba známé podobenství o milosrdném Samaritánovi. Někdo by se hned pustil do pátrání po lupičích v domněnce, že tak nejlépe učiní spravedlnosti zadost. Ale Samaritán se nejdříve zajímá o napadeného a polomrtvého poutníka. Ve Starém zákoně čteme dosti podrobné pokyny, jak se má co ukradeného, poškozeného či zničeného nahrazovat, ale dozvíme se jen málo o tom, kdy a jak co trestat. Ovšemže je to v textu přítomno také a tresty bývaly víc než tvrdé – popravovalo se. Je to způsob tehdejší doby, stejně jako otroctví či patriarchalismus. Z důvodu, že je to v Bibli, to dnes samozřejmě zavádět nebudeme. Avšak právě i nad Písmem je třeba prozřít se k jádru: obecným znakem dneška, vydatně zneužívaným, je často opatrná váhavost vůči viníkovi, leckdy šikovně připravená neprokazatelným úplatkem. Sotva dnes naleznete soucit s tím, komu bylo ublíženo. Tu a tam se sice něco připomene, obecně vzato však loupež či podvod nejsou mediálně zajímavé. Zajímavé to začíná být až od brutální vraždy a potom ještě z článku či televizního záběru člověka uhodí do očí, jak ruku toho, kdo zprávu podává, vedla podstatně víc senzacechtivost než opravdový soucit. V Písmu je to ale jinak: Celý soudní proces se soustřeďuje na otázku, jak napravit spáchanou křivdu. Ve středu zájmu stojí poškozený, nikoli ten, kdo čin spáchal. A spravedlnost, spravedlivý řád, se nevytváří trestem, po němž se obracíme k postiženému zády, nýbrž náprava. Podstatou trestu není v Písmu ani představa mechanické odplaty. „Oko za oko“ (Ex 21,24) tam ovšem stojí (a nejednou se opakuje), sledujeme-li však kontext a jeho záměr, vidíme, že tu jde především o brzdu pro ty, kteří se chtějí svémocně mstít bez hranic, jako např. Lámech (Gn 4,23–24). V takovém kontextu je „(jen) oko za oko“ humanistickým krokem kupředu. Podstatou trestu je především fakt, že se provinilec má, jak jen může, podílet na nápravě, tedy nahradit, odškodnit, uvést věc do původního stavu. Teprve tam, kde to není možné, nastupují další opatření. Závěr známého podobenství je zřetelný: Nejdříve se máme stát bližními těm, kterým se ukřivdilo (L 10,37), a pak teprve těm druhým. Shrnuto a podtrženo: Každé násilí, každý zlý čin rozbíjí životadárný řád Boží, který drží svět pohromadě. Kdo jej poruší, dělá něco podobného, jako by zranil celé lidstvo a všecko stvoření. To je třeba obnovit, uzdravit a napravit. To je ovšem, jak už bylo řečeno, jiná koncepce práva, než na jakou jsme zvyklí. Je životadárná. Písmo je pak nejinspirativnější knihou dějin, neboť předkládá a hájí životadárné struktury, a to i struktury právní. Ježíš je potom ten, kdo se i za cenu svého života zasazuje o životadárnou hodnotovou stupnici. Kdo zastává diametrálně odlišné hodnotové stupnice, uprostraňuje tím násilí, ať již skrytě a dlouhodobě, nebo zjevně a krátkodobě, vědomě či nevědomě. Přivolává tak smrt a krátí život celého lidstva.

