
Láska ke svobodě a odvaha k představivosti 
17. listopad se stal svátkem a symbolem boje za svobodu a 

demokracii. Je stále důležité si připomínat události, které jsou na jeho 

pozadí, ať již se jedná o události roku 1939, méně známé události listopadu 

roku 1968 nebo 1989. Každá z těchto událostí tvoří jednu vrstvu, ale 

společně promlouvají do dnešní doby a vznáší i na nás svůj apel, abychom 

si nabyté a pro mnohé již zděděné svobody vážili.  

Je důležité slavit tento svátek svobody, podobně jako Izraelci si měli 

připomínat svoje vyjití z egyptského otroctví. Byl to okamžik zrození 

svobodného národa na cestě ke svobodě. Tento svátek si měli připomínat 

každý rok z generace na generaci, aby nezapomněli, že i jich osobně se to 

týká. Nebyl to pouze zápas jejich předků, ale jsou to také oni (a spolu s nimi 

také my), kdo jsou povoláni do této svobody a mají o ní pečovat, kultivovat 

ji a rozvíjet. 

Nejen v biblické zvěsti, ale v každé svobodné společnosti nalezneme 

různé symboly svobody. Tyto symboly nám do jisté míry ukazují, v jakém 

stavu se nachází daná společnost. Odráží nejen naši minulost, jsou nám 

nejen připomínkou událostí dávno minulých, ale jsou také naším zrcadlem 

a ukazatelem na naší cestě! Způsob, jak s těmito symboly nakládáme a jak 

se k nim stavíme, vypovídá mnohé o tom, jak si svobody ceníme, nakolik 

jsme ochotni se za ní nasadit.  

Dnes se rodí generace, která o událostech 17. listopadu 1989 uslyší 

z vyprávění svých dědečků a babiček. Podaří se nám předat této generaci 

lásku ke svobodě? Zůstane 17. listopad symbolem boje za svobodu, anebo 

se z něho stane jenom prázdná vyžilá schránka bez obsahu?  

Pokud by za ním nestály činy, pevné postoje podložené zdravými 

hodnotami, pokud by se vytratila odvaha s ochotou přijmout 

zodpovědnost, pokud by se vytratila lidskost, tak se může stát, že se již 

nebude jednat o slavnost svobody, ale kladení věnců u jejího náhrobku. 

Klidně by bylo možné zrecyklovat ty hřbitovní, se stuhou „Vzpomínáme“ a 

„Odpočívej v pokoji“. 



Jak na tom jsme, se neodvážím nyní soudit. Jedním z ukazatelů nám 

může být i to, jak nakládáme s vyznamenáními. Je mementem, když vedle 

lidí, kteří si to zaslouží, jsou ve společnosti vyznamenáváni agenti STB. Často 

jsou vyznamenáni lidé na základě osobních vazeb, nikoliv skutečných zásluh 

pro společnost. Nelze ani jen tak přejít, když premiérem se má stát trestně 

stíhaná osoba.  

Nechci uzavřít tuto úvahu odevzdaným „Nezbývá než doufat, že 

další generace…“, protože jsme to my, kteří jsou zodpovědní za to, aby 

svobodu a lásku k ní předali. Stane se tak mimo jiné tehdy, když 

nedopustíme, aby se ze symbolů svobody staly jen prázdné schránky 

pohřbené pod vrstvou nakladených věnců. Svou lhostejností, strachem a 

neochotou bychom ji vystavili parte. Lhostejnost spolu se strachem ohýbá 

záda, ze kterých si totalita a arogance moci dláždí svůj chodník. 

Svobodu, odpovědnost ani lidskost nelze jen tak prefabrikovat. Mají 

totiž svou tvář, protože jejím nositelem a garantem není jen společnost, ale 

každý jeden z nás. Pokud je neponeseme my, tak se z naší společnosti 

začnou vytrácet! 

Blížíme se k závěru, ve kterém bych chtěl promluvit ještě o jednom 

velkém symbolu. Bývá jím často píseň (jako třeba i dnes u některých opět 

nepopulární Modlitba pro Martu). Na nás je, abychom si zvolili, jaká píseň 

bude rezonovat naším životem. Mnozí by si možná vybrali píseň Paula 

McCartney „Let it be“ („Nech to být“) …? Anebo to snad bude píseň z pera 

jiného z „Beatlesáků“ Johna Lennona „Imagine“ („Představ si!“)? 

Přeji nám, aby to byla ta druhá ze zmíněných písní, aby se apatie 

nestala náhrobkem naší představivosti a tím i naší svobody. Přeji nám, aby 

nám představivost dodala novou odvahu, chuť do svobodného života, ale 

především lidskost, která někdy chybí.  

Představivost je nepřítelem každé totality a zvůle moci, protože nás 

probouzí z apatie (mniši požívali slovo acedie – duchovní letargie). 

Představivost v nás probouzí touhu, odvahu něco dělat, nasadit se a něco 

riskovat. Představivost s sebou nese i naději, že věci mohou být i jinak, a 



dokonce se na tom každý můžeme nějakým způsobem podílet, že má cenu 

se za něco zasadit. Představivost hledá cestu, smysl a duchovní rozměr 

života. Klade otázky, a proto podněcuje (otevírá) i cestu k diskuzi. 

Představivost je významným spojencem svobody, bez kterého by 

svoboda přišla o svůj obsah. Věřím, že chceme dál žít ve svobodě. 

Neztrácejme proto odvahu hledat a snít svůj sen… nejen být otroky 

představ a snů druhých. Jedině tak můžeme uchovat, dál rozvíjet a budovat 

svobodnou společnost. 

Nerezignujme, neuzavírejme se do sebe, nepřestávejme hledat, 

vložme do hry života sami sebe. Kdo by chtěl urvat život jen pro sebe, tak 

je na nejlepší cestě jej zmařit, stejně tak i společnost, která by byla 

zahleděná jen do sebe, by nakonec pošlapala sama sebe. 

Jakub Škarvan (kazatel Církve bratrské v Mladé Boleslavi) 


