Příběh o Petrově bolestném hledání a překvapivém nalézání
Rád čtu životopisy lidí, kteří jsou něčím výjimeční – ať už svým charakterem, či tím, jak museli
odolávat nepřízni osudu. Je-li takový životopis dobře napsaný, pak dokáže, krom samotného života,
zachytit i atmosféru a kontext doby, v níž dotyčná osobnost žila a působila. Pokud nejde o životopis
pojatý jako pouhý časosběrný dokument, pak většinou zahrnuje i určitou reflexi autora samotného a
samozřejmě i dobu svého vzniku. Dobře napsaný životopis se tak může stát skvělou inspirací nejen
pro čtenáře, ale i pro pochopení doby a událostí, v níž čtenář žije. Historická zkušenost nadčasově
promítnutá do přítomnosti náš život vždycky něčím překvapivým obohatí…
Drobná, svěží práce cisterciáckého opata z Hauterive, Mauro Giuseppe Leporiho, v mnohém
překročila meze běžně pojatých životopisů významných osobností. A tím překročila i mé původní
očekávání.
Skutečně není tím „klasickým“ zbožným životopisem svatého muže. Jde spíše o jakousi rekonstrukci
vztahu Šimona Petra, jednoho z nejbližších učedníků a spolupracovníků Ježíše. Ze života Šimona lze
zachytit pouze to, co je možné vyčíst v evangeliích, Skutcích a jeho samotných listech. A pak se dá
ještě sáhnout k tradici.
Lepori, který si byl tohoto úskalí patrně vědom, se vydal nejen cestou zkoumání vzniku a utváření
vztahu, hledání důvěry, prohlubování víry, ale zaměřil se též na zklamání ze selhání a pochybnosti
hlavní postavy. Ačkoli autor vychází z evangelijních záznamů, do vztahu Ježíše a Šimona Petra
promítá mnohé otázky a životní zkušenosti – nejenom své, ale patrně i těch, s nimiž se v životě
setkal. Nebojí se vykročit i na pole psychologie postav. Rozehraný děj tak v sobě zároveň mísí
životopis, fabuluje s pocity, ale obsahuje i osobní zkušenosti, a vlastně i určitý výklad, či spíše
chápání evangelijních textů.
Řada myšlenek, nápadů, či dějových zápletek jsou, v podání Leporiho, v mnohém nekonvenční, a
proto ve své otevřenosti někdy až zarážející. Petrovo bolestné tápání a nejistoty se na konci příběhu
přerodí do něčeho zcela nového, čemu lze porozumět možná jen skrze podobnou osobní zkušenost.
A k osobní zkušenosti s Mistrem může čtenáře Petrův příběh nakonec i dovést.
Příběh Šimona Petra k přečtení doporučuji těm, kdo mají ohledně víry a pochybností mnoho otázek.
Na některé z nich v této drobné knížečce mohou najít solidní odpovědi. Může se však stát, že nové
otázky jim naopak vyvstanou…
Mauro Giuseppe Lepori, Šimon Petr (Lidský příběh prvního z apoštolů), přeložil David Vopřada,
formát 11x18 cm, 104 strany, měkká vazba s chlopněmi, vydalo Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2011.
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