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POLtrTTCKÉ' STRAiTY 'Y CHRAMh] BOZIM...
Bude snad dobré prozradit hned na poóétkr-i,

Ze to byli Anglióaaé, kteÍí se shromóidili pied
oltóiem, a nikoli strany naSeho exiiu" Byli to
anglióti iabouristé, konservativci a liberó1ové,

kteii se se51i ',, chrémé, aby zakonóili údobí od-

chózejicího parlamentu, a aby se pomodliii vóilh-
ni pohromadé pied volbami, do kterlfch pújdou
25. Yijna" Lidem, kteií trochu sledují anglickf
veiejny Zivot, se tato uddlòsf riebude zdíLt

nijak mimoiadn|, protoie bohoslpZeb a díkùv-
zd6'ni je v domécnosti anglické pclitiky mnoho,
a není prakticky jedir,é dfilezité sié.tai.akcq., kteró
by nebyla spojena s tímto duclaovním rémcem.

Ì.lrÍ o to ycém ani tak nejde. Snaàíme se spíSe

:,lra teto tltistraci ukàzat, ie toto je prostè fakt,
tykajîci se pcÌiticklfch stran z rohu l95L1, a a'nii
bychoil tímto fal"tem ehtéli 'mèíit zboÈi"rost

ministrfi a poslancù, chceme dok6zat', ie -isou
je5té na svété ze'cré, kieré se dovedorr shromóÈ-

dii v ehrómu Féné a nepovaÉuji to za rréco, cc
je pod jejich dústcjnerst.

Dalo try se jisié ze Siroka koirrentovat o véeeh

téc!:to skuteénostech, literé !sou svou i:lvahou
v,vsoce akirióì.ití, i pro naée exiiové pornéry.

Soustiedme se véaLi{ alespari na jeden charakteris-
ticky rys, kterli dcstaieÓné vystihuje pcdstatu a

pointu naéí i*ralry: .jsort dva dru-hy politiÌ<y;
prvirí klekó pied otrlé-íeia, druiry mu 'r-li':azuje

ial^. Frvní jsrne ilustrova.tri na'ncie, na n:ìho-

di1ém pi"íkladu z prctesiaitlské ;lrnglie. l)ruhy

typ politiky zn|rne véichni z domova. Vzpomí-
nóme také jisté dobie na filosofii ,,nadÓlovéka",
rasy; na volnon myélenku a jiné. V5rchni tito
vyznavaói stóli zódy k oltóÌi, a dnes vidí srp

a kladir o.

Je jeité mnoho jinfch, ktei'í se dornnívají, Ze

je jakósi ,,tÍetí cesta". Nepochybné byla a jest.

Ot|zka je, kam vede. Se srpem a kladivem ji
spcjuje nedostatek pokory. S kiíZem se spoleòné
bojí smrti, kterou nese atheismus bol5evismu.
Boha neznó, a \omqnigmu neodoló. Je svétem
zmitanym silam!. drreéniho duchovniho konfliktu
4 troseóníkem- na ylngbftí, které sama piivodila.

Mnoìro se dnes diskutuje v naiem etligrànt-
skóm davu o orientaci politické linic, o progra-
mech, o stótním systému a typu demokracie.
Ée5í se partikulérní problémy obyéejné v isolaci
ad ce1ého ró-mc* svètovfch duchovních a spcle-

óernslelcli sil. V tcm rÌ-ílóír'n partikularisn-r'; je
pak toho mírlo, co by iicÍi mchlo spojovat, a co

by iachlo byi pevnim zóhladeir solidníiro bu-
dovú'ri. l{eZ pÍece se jen stàle namító nèco, co
je svo'"r povahou universól"irí, obecné, a co je
pravou pi,rdstatou tol-.o svéta, ke kterému véichni
àellirzri ivÍmi Èivoiy patiíme: kiestanství. Zive
kiest'anstvi, vyznóní bratrské 1ósky, obeené sluZ-

by, osobní pokory a 1ósky k Stvoíiteli.

Snad by irylo dobré, kdyby si vóichni naSi

veÍejní iidé vyjasnili tuto otézku. l{epochybu-
jem.e o tcm, Íe v di-reéním sr,étovém eliierumatu




