O pokoji Božím v maskáčích

Mgr. Pavel Ruml, farář Českobratrské církve evangelické, jako vojenský kaplan začal působit v Havlíčkově Brodě u 4. brigády rychlého nasazení a dva roky strávil na Velitelství společných sil v Olomouci; v roce 2006 pak odešel do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V letech 2013–2016 byl vojenským kaplanem Agentury personalistiky Praha (zástupce hlavního kaplana), od loňského roku je už opět farářem v Praze-Dejvicích a od letoška zároveň poradce ministra obrany pro duchovní službu.
Zúčastnil se tří zahraničních misí: v roce 2000 strávil sedm měsíců v Bosně, v letech 2002/2003 osm měsíců v Kuvajtu a v roce 2009 sedm měsíců v Kosovu. 

Protože náš rozhovor vychází v čísle, které se ve svém tematickém bloku týká násilí, eventuálně nenásilí, zaměřím se nejdříve na toto téma. Kdy má podle tebe násilí smysl? V jakých situacích jsou k němu dobré důvody?

Církev už kdysi dávno přijala učení o spravedlivé válce. Považuji je za moudré (a zároveň téměř nesplnitelné). To je odpověď vztahující se k násilí spojenému s válkou. K dalším podobám násilí se nevyjadřuji, ale vím o něm (násilí na dětech, ženách i mužích, rodinné násilí; násilí na pracovišti, násilí na zvířatech i kruté zacházení s přírodou…). 

Pokud jde o vztah k násilí/meči, křesťanská tradice má pohledy různé. Kde na škále mezi Žižkou a Chelčickým nebo odbojářem kpt. Morávkem a pacifistou Přemyslem Pitterem je tvůj postoj? 

Na bohoslovecké fakultě jsem studoval Mahátma Gándhího, L. N. Tolstoje a M. L. Kinga. S TGM jsem truchlil nad šlapáním po lesní pěšině, protože co krok, to smrt (třeba mravence). Za „bolševika“ jsem absolvoval dvouletou základní vojenskou službu a o svěřenou výstroj a výzbroj, kterou mi svěřil pracující lid, jsem se svědomitě staral. Naštěstí měla často podobu injekční stříkačky nebo špejle s vatou na výtěry… A pak jako vojenský kaplan jsem se občas modlil jednu vojenskou modlitbu, v které se mluví o službě uprostřed ohromné vojenské síly. Byl jsem v zemi po válce, byl jsem i přímo ve válce; sloužil vojákům ve zdraví, byl jsem u torz umírajících těl mladých mužů. Veškerá moje získaná teologická teorie tím byla prověřována. Jako farář či kaplan jsem přesně v těchto konkrétních situací nemusel vůbec řešit násilí a zlo nějak „globálně“ či čistě „teoreticky“; byla ode mne očekávána služba pomoci, podpory, potěchy. Taková práce má nesmírný smysl a přemáhá zlo i stíny smrti, protože je to služba pokoje. 
Kdybych byl osobně postaven před úkol bránit nikoli sebe, ale své blízké, kteří by byli ohroženi na životě, použil bych násilí až do krajnosti. Jako bývalý voják bych to uměl. 

Změnil se tento postoj během tvých tuším sedmnácti let v armádě?

Nijak, jen je víc prožitý. Při svém nástupu na vojnu jsem si na pozvánku na „bohoslužby vyslání“ dal verš z epištoly Efezským: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem… proti duchovním zlostem vysoko.“ A teď, na pozvánku na instalaci za faráře sboru ČCE, jsem dal verš ze stejného oddílu této epištoly. Povoláním faráře je zvěstovat pokoj Boží. Mohl jsem zažít a mám z toho radost, že to jde dělat nejen z kazatelny, ale také v maskáčích či bílém plášti. Vůbec se ovšem nevyplácí podcenit toho zlého nepřítele, ďábla; ten starý nepřítel nás totiž chce zkazit stále. Zlé mocnosti světa mají čím dál vynalézavější prostředky, jak jít za svým zlým cílem a vždycky nacházejí dostatek velmi ochotných lidí, kterým zlo ve všech možných podobách imponuje. Často tito lidé síly zla používají k léčení svých nedostatků, hlavně mindráků. 

Těmi zahraničními misemi ses stal v naší církvi tak trochu slavným, je to přece jen v ČCE trochu neobvyklé… 
Dnes už ne, na vojenských misích se už vystřídala celá řada farářů, i z ČCE. Unikátní ale bylo, že jsem v roce 2007 strávil dva měsíce s režisérem Václavem Marhoulem v Tunisku při natáčení filmu Tobruk. On to pro herce zorganizoval jako jakousi misi, takže já jsem byl asi první farář v Čechách, který se stal kaplanem pro filmový štáb! 
Ve filmu jsi tedy kaplana nehrál?
Ne. Marhoul je „záložák“ a armádou žije, herce prohnal výcvikem ve Vyškově a při filmování potřeboval od armády různou pomoc. A proto požádal i o kaplana a taky o poradce pro válečné scény. Jeli jsme tedy z armády dva. Tím se rád chlubím, byl to úchvatný zážitek. A ty dva měsíce stačily k tomu, abych tam, mezi cizími lidmi, jako farář opravdu zafungoval. 
Silné vzpomínky mám ale hlavně na odjezd do Kuvajtu, bylo to na začátku ledna, věděli jsme, že jdeme do války, to bylo dost hrozné. Vybavovaly se mi Formanovy Vlasy – jak tam ti vojáci pochodují do letadla… Ale svým způsobem je pobyt na misi horší pro ty blízké tady doma než pro nás. 
Lze demonstrací síly (zastrašováním) předejít vypuknutí násilného konfliktu? Funguje na tomto principu přítomnost zahraničních vojenských kontingentů v místech násilných konfliktů? 

Tato otázka vlastně popisuje situaci např. na Balkáně, na kterém jsem byl na dvou misích. Pro poválečné budování tamních nových společností i celých států hraje přítomnost zahraničních armád klíčovou roli. Mnohem složitější je ovšem situace v jiných částech světa. 

Jaké má armáda mechanismy, kterými může u svých vojáků případné sklony ke zneužívání násilí kultivovat?

Každý voják je před nástupem do služby testován nejen fyzicky, ale také psychologicky. V případě vojenských kaplanů je pak toto psychologické testování dokonce dvoukolejné; před každým odjezdem na zahraniční misi absolvují psychologické vyšetření opět. To samé po návratu. Vojenští kaplani se setkávají s každým rekrutem osobně při tzv. etických seminářích. To je moudrý nástroj jakési zážitkové pedagogiky, který si vymysleli a s úspěchem používají. Podobně se takto věnují vojákům i na jejich útvarech. Nejmocnější zbraň kaplana ve vztahu k vojákům pak je osobní rozhovor.


Slyšel jsem, že u amerických vojáků v misi není neobvyklá modlitba „za dobrou mušku“. Jak takovouto modlitbu vnímáš?

Já o takové modlitbě neslyšel, ale teoreticky bych ji chápal. Američtí vojáci jsou velmi často posíláni do prvních linií (bojovat tam i za evropské zájmy). Často pak stojí proti nepříteli, který nedodržuje žádné platné vojenské konvence, např. nenosí uniformu. O životě v takovém případě rozhoduje pouze rychlost, dril a „štěstí“. 

Být kaplanem v humanitární misi je asi snadnější než v misi, kde mají vojáci oprávnění zabíjet anebo kolem nich smrt prochází (Afghánistán). Vojáci mívají často následné trauma, i když jednali v sebeobraně. Co jim může kaplan v takové situaci nabídnout?

Posttraumatický syndrom (PTSD) patří k velmi častému následku po všech zahraničních misích. Kaplan jej musí nejprve zpracovat sám v sobě a pak může nabízet to nejlepší, co má. Přítomnost, blízkost, víru, naději a lásku. Není nic lepšího.


Co ses o sobě v armádě naučil?

Jen jsem se utvrdil v základním pocitu, který mě provázel od „života matky mé“ – že mi bylo dáno narodit se jako extravert a že se mi to vracelo projevy vděčnosti i lásky ze všech možných stran. Měl jsem „kliku“ na lidi a vlastně mi nikdy moc nevadili. Nejlepší pro faráře je, když má lidi rád. 

Připravil Lukáš Klíma

