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Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za
totality a vydal v samizdatovém křesťanském časopise Křesťanské obzory, který vydával Augustýn
Navrátil. Vždy jsem si kladl otázku, jak jsem mohl dostudovat vysokou školu, když jsem se fanfarónsky
podepisoval "Jeroným Klimeš, Vlachovo Březí", aby STBáci neměli moc práce mě najít. Když jsem našel
tyto články v Libri Prohibiti (http://libpro.cts.cuni.cz/), tak mi to došlo. Vyšly totiž krátce před revolucí a
to už měli STBáci jiné starosti než honit nějakého Klimeše z Vlachova Březí. Každopádně je fakt, že se
na mě chodili tajní informovat již od dob gymnasiálních.

Asi už chápete, proč jsem celé dětství žil s pocitem, že mě stejně musejí jednou zavřít. Že nemá
cenu se moc ženit, protože co s rodinou v kriminále? Proto i dnes si říkám: Nebál jsi se za Bolševika, proč
by jsi se měl bát dnes říkat pravdu bez bázně a hany. To nejhorší, co tě může potkat je, že dostaneš
zaracha v televizi či jiném médiu. No a? Můj táta říkal: "Začínal jsem na soustruhu a mohu na něm i
skončit. To nebyla špatná práce." Já si po jeho vzoru říkám: "Začínal jsem kydáním prasat a mícháním
betonu, mohu u toho i skončit. To nebyla špatná práce. Konec konců mnohé komentáře aktuálního dění
přeci nejsou nic jiného než jakýmsi kydáním prasat..."

Všimněte si, že už tehdy jsem žil psychologicko-morálními tématy, i když v té době jsem ještě ani
netušil, že jednou budu známým psychologem. Slavný omyl studijního oddělní, který mě ze středověké
metafyzické filosofie teleportoval na moderní experimentální psychologii, přišel až tři čtvrtě roku na to.

Před mými články je ještě článek "Dvakrát o pouti" od manželů Eliášových z našeho města. To byli
velmi stateční lidi. Například když mydlili komunisti panu Eliášovi hlavu za to, že dal děti na
náboženství, chtěli po něm, aby to odvolal. Tak jim tehda řekl: "Já ale neměním názory jako ponožky."
To byl panečku tehdy vzor pro mě. Takovými polobohy jsem tenkrát byl vychováván!

Tito manželé též dostali kontakt od Augustýna Navrátila na sraz, který měl být na chatě manželů
Kaplanových kdesi u Strakonic. To byla disidentská rodina, která tak trochu fungovala jako průtokový
ohřívač pro různé hosty. To sice nedělalo moc dobře jejich dětem, ale jinak udělali mnoho užitečné práce.
Ti tedy zorganizovali "tajné" setkání stylu Taize kdesi v šumavských hvozdech. Bylo tam cca sto lidí. Pro
mě to bylo opravdu strhující setkání s věřícími ze všech koutů světa. Byli tam Španělé, Američani,
Angličani, Němci atd. Já jsem se tam shodou okolností stal " The president of the English club". Anglicky
jsem sice uměl asi ze všech nejméně, ale za to jsem dovedně česky referovat o práci této skupiny na
večerních setkáních.

Dodnes mě nezanechávají chladným písně, které jsem tam zpívali: "Každý den Pán mi sílu dává.
Píseň má je můj Pán. On se stal mým spasením. Když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním,
nemusím se bát." (http://www.youtube.com/watch?v=uIGyFUoy49E) No, celá doba ta doba byla o
strachu...

Občas tam udělali šťáru policajti, tak jsme se rozprchli do lesů a luk, popřípadě leželi na prknech na
půdě a s hrůzou čekali, kdy nás drapnou. Takže moc "tajné" to setkání asi být nemohlo. Udavačů tam taky
muselo být hafo.

Dodnes si pamatuji, jak jsem stál před Kaplanovic chalupou s Augustýnem Navrátilem. Svítilo na
nás slunce a on mi řekl, abych napsal nějaký článek o výchově náboženství. Teď jsem dodatečně zjistil,
že on toto téma vyhlásil v křesťanských obzorech již před pár měsíci. Takže takhle vznikl ten první
článek o výuce náboženství. Jak vznikl ten druhý, si už nevzpomínám. Ten asi byl napsán a poslán před
revolucí, ale jeho vydání bylo až po sametové revoluci, takže jsem měl asi jiné starosti než sledovat osud
svých článků...

Tehdy jsem končil články zkratkou AMDG, tak tedy i dnes: Ad majorem Dei gloriam
































