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Je třeba lidí velkých srdcí –  
a to může být i nejmenší z nás,  
nejmenší z Kristových bratří.

Josef Zvěřina
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předmluva

S pražským arcibiskupem jsme strávili letos v létě několik dní  
ve starobylém dominikánském klášteře v Jablonném v Podješ-
tě dí – v oblasti bývalých Sudet, kde je hrob svaté Zdislavy 
z Lemberka. Celé dny pršelo, ale tak to občas v této roční době 
bývá. Dlouhé rozhovory i kratší vycházky nám poskytly potřeb-
ný prostor k poklidné výměně myšlenek. Měli jsme tedy možnost 
poznat, jak interviewovaný uvažuje a také jak hodnotí spletitou 
historii přítomnosti křesťanství v Čechách. A právě tohle se nám 
zdálo ze všeho nejdůležitější. – Aby pražský arcibiskup nazna-
čil, jak o těchto věcech přemýšlí, aby do svého světa přizval 
i ostatní a seznámil je se svými názory, argumenty a pohnut-
kami. Nechtěli jsme dělat rozhovor, který by měl podobu pole-
miky, naším záměrem naopak bylo nepředpojatě hovořit o řadě 
klíčových témat, nutných pro pochopení vztahu našich současní-
ků ke křesťanské víře a náboženství. 

Když arcibiskup Dominik Duka rozvíjel své úvahy, my jsme 
jej tak trochu sokratovsky doprovázeli – a pomáhali přichá-
zet myšlenkám na svět. Osou našeho rozhovoru se posléze stal 
samotný pojem „tradice“ a způsob jejího chápání. 

Nicméně v komunistickém Československu byla náboženská 
tradice – v tomto případě křesťanská – násilně přerušena. Mi  nu-
lému režimu se dařilo onu nit, která po staletí scelovala českou 
historii, kulturu i každodenní život, úspěšně oslabovat. Teolog 
Oto Mádr si dokonce v jednu chvíli (shodou okolností v roce, 
kdy byla vyhlášena Charta 77) ve svém článku o umírající  
církvi položil otázku: „Na jaké dědictví budou moci navázat ti, 
kdo budou třeba po dlouhé době opět zakládat církev v tomto 
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prostoru?“ Navzdory všemu dnes přece jen sledujeme, že k urči-
tému duchovnímu obrození dochází, i když možná leckdo tento 
názor nesdílí. Arcibiskup Dominik Duka byl po dobu posled-
ních padesáti let přímým účastníkem tohoto procesu, a také 
proto nás zajímalo jeho svědectví.

V souvislosti s tím se nám vybavil i text z pera jednoho 
z nejvýznačnějších dominikánských teologů 20. století Yvese 
Congara: „Tradice je pro mne vzácným dobrem. Kdo si uvě -
domuje její hodnotu, nikdy nezačíná od bodu nula, ale je bohatý 
už na počátku, čerpá z nastřádaného kapitálu úsilí a hle dání, 
zděděného po předcích. Tradice – to je určité klima, v němž se 
člověk rodí pro duchovní život. Kdo si uvědomuje její hodnotu, 
zasazuje nejen své schopnosti, nýbrž především své těžkosti  
a hledání do jistého proudu, kontinuity, která jej obohacuje. 
Tradice je pro intelektuální život tím, čím je bratrství pro život 
afektivní. Tak se tradice stává vzácným dobrem.“ 

Tradice je živá, jestliže nás inspiruje a učí, že kontinuita 
může být tvůrčí a že se bez ní nedá budovat naše opravdová 
identita. Křesťanská, česká, státotvorná...

Tomasz Dostatni, OP
Jaroslav Šubrt
Lublin, Praha 12. 10. 2011



9

I. TradIce a konTInuITa

Tomasz Dostatni: Otče arcibiskupe, k našemu rozhovoru use-
dáme nedlouho poté, co jste se vrátil z Vídně, kde jste se účast-
nil pohřbu „císaře pána“ Otty von Habsburka. Jaký význam po-
dle vás může mít takováto událost pro dnešní dobu?

Tak významný pohřeb se nekoná každý rok. Svým způsobem 
otevírá 21. století a uzavírá století minulé. Sám život Otty von 
Habsburka byl dlouhý téměř jedno století.* Pro mě, jelikož ještě 
pamatuji tradiční venkovské pohřby, které také mohly trvat dvě 
až tři hodiny, nebyl jeho průběh nikterak překvapivý, ale přece 
jen pohřeb tak dlouhý a s tak velkou účastí, a navíc u zesnulé-
ho, který se stal kvůli svému rodu už v dětském věku vyhnan-
cem a po celá desetiletí se nesměl ve své vlasti vůbec ukázat, 
byl opravdu něčím mimořádným. Myslím, že vůdčím motivem 
tohoto pohřbu nebyla jen nostalgie po minulosti, ale spíš mani-
festace touhy po tradici, která nemusí být jen tradicionalismem, 
ale i výzvou, neboť dynastické a šlechtické rody v sobě nesou 
vysokou míru odpovědnosti dědící se z generace na generaci.  
Je to dáno výchovou, stálým vědomím, že naše jednání je posu-
zováno veřejností. Díky své výchově si tito lidé také uvědo-
mují odpovědnost, profánně řečeno, „vůči nejvyššímu princi-

*  Otto von Habsburk (von Habsburg, 1912–2011) byl nejstarším synem císa-
ře Karla I. a do zániku monarchie byl korunním princem v zemích rakous-
ko-uherské monarchie. Roku 1961 se vzdal veškerých nároků na rakouský 
císařský trůn pro svou osobu. Byl rakousko-maďarsko-německo-chorvat-
ským publicistou, europoslancem za bavorskou CSU, novinářem a spiso-
vatelem.
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pu“, oni sami říkají „odpovědnost vůči Bohu“. Možná, že právě 
velká účast lidí na tomto pohřbu napříč generacemi vyjadřovala 
touhu, aby si současná veřejná moc i současná politika právě 
těchto rozměrů více povšimla.

TD: Co může taková touha po tradici znamenat dnes pro mladou 
generaci v zemi, kde byla v době komunistické nadvlády tradice 
zcela přerušena?

Myslím, že bude zapotřebí více než deseti dvaceti let, aby se 
ukázalo, že i v lůně českých rodin existují jisté tradice, a to 
tradice národního i náboženského života. Čtyřicet let totality 
přetrhalo vazby k institucím. Typickou politikou komunistické 
strany byla likvidace všech viditelných reprezentantů církev-
ního a náboženského života a jejich nahrazení pouhou imitací, 
která přikyvovala tehdejšímu režimu. Odcizení velké části náro-
da církevní institucionální tradici má své výrazné, ale někdy 
také dobře pochopitelné podoby. Když se však v současné době 
už poněkolikáté koná například svatojanská slavnost Navalis 
připomínající barokní kult svatého Jana Nepomuckého, zůstá-
vá člověk udiven, kolik Pražanů se s touto tradicí dokáže iden-
tifikovat. Také je překvapivé, že celá řada městských institucí 
chápe význam a důležitost obnovy takové tradice. To je pro mě 
do jisté míry podnětem k myšlence, že hovoříme-li o součas-
nosti, nemůžeme popírat minulost. A máme-li hovořit o budouc-
nosti, nemůžeme tyto dva faktory – minulost a současnost – 
zanedbávat. 

Jaroslav Šubrt: Jelikož je člověk mimo jiné i bytost symbolická 
a dnešní postmoderní doba je na symboly poměrně chudá, ne-
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odráží se v tom jakási obecnější lidská touha? Neskrývá se za 
zájmem o tradici i touha po nějakých silnějších symbolech?

Nepochybně, ale hledal bych v tom vrstvu ještě hlubší. Když 
nahlédneme do velké části domácností dokonce i praktikujících 
věřících, zjistíme, že je v nich poměrně slabě zastoupena nábo-
ženská symbolika. Naproti tomu zcela jistě najdeme domác-
nosti, které vyzařují trochu muzeální minulost. V projevech 
tradice, o nichž mluvíme, je asi ještě silněji zastoupena tradi-
ce orální, protože obrazy, kříže, a často ani knihy nemohly být 
přímo uchovávány v domácnostech, jelikož domovní prohlídky 
a návštěvy různých „důvěrníků“ byly v těchto rodinách časté. 
Tradice žila jako šeptem předávané tajemství, které přitahuje 
a má v sobě také řadu iluzí.

Lidé dnes opravdu touží po symbolech, a proto se označují 
a ověšují nejrůznější symbolikou pocházející z východu, zápa-
du, severu a jihu, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že 
i samo křesťanství potřebuje nejen symboly minulosti, ale také 
srozumitelné, a tím přitažlivější symboly současnosti.

TD: Co se stalo, že se vytratila náboženská tradice z českých zemí 
a náboženská symbolika už pro velkou část lidí neznamená to, co 
znamenala dříve? To přece není jen otázka komunistické doby.

Stále více se kloním k názoru, že k přerušení náboženských 
tradic došlo vinou josefínských reforem. K josefinismu nemám 
jen negativní vztah a dovedl bych vyjmenovat i celou řadu 
jeho pozitiv, například dokončení rekatolizace, zavedení povin-
né výuky náboženství ve školách a ve farních školách. Ovšem 
velká část obyvatelstva ztratila možnost vyjádřit své nábožen-
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ské cítění adekvátní formou. Do velké míry bylo těchto tradič-
ních forem a symbolů využito pozdějšími politickými a lidový-
mi hnutími, jako například socialisty a socialisticko-národními 
tábory lidu, které se neobešly bez svěcení vlajek, erbů apod. 
Hovoříme-li o ztrátě vztahu, je třeba si uvědomit, že v krátkém 
období 20. století došlo několikrát k přepisování dějin, a to tak 
markantním způsobem, že dějiny vlastně ztratily svou hodno-
věrnost. To vedlo často k tomu, že byly úplně odmítány. Otázka 
náboženské tradice a náboženských symbolů je jistě také otáz-
kou historické paměti i historické tradice, protože česká státnost 
se datuje od přijetí křesťanství. Nelze si tedy představit tradici 
našeho národa bez náboženské tradice. To je jedna ze základ-
ních výpovědí dvou soků – T. G. Masaryka a Josefa Peka-
ře. Koneckonců i spor o Svatovítskou katedrálu byl markant-
ním důkazem, že v povědomí naší společnosti existuje spojení 
náboženské a historické tradice jako mocný faktor, který nebyl 
formulován, a vlastně až v okamžiku diskuse o katedrále se 
ukázalo, že katedrála je „naše“, tj. že to jsou naše dějiny. To je 
pro mě pozitivum této výpovědi, i když byla později přemalo-
vána a bylo na ni naneseno tolik vrstev, že ji můžeme chápat 
jako částečně deformovanou, a bylo by třeba najít archeologa, 
který by byl s to dopátrat se její původní podoby.

JŠ: Pohřeb Otty von Habsburka znovu oživil téma středoevrop-
ské identity. On sám velkou část svého života obětoval snaze  
začlenit středoevropské národy do celoevropského prostoru. 
Myslíte, že téma identity střední Evropy je ještě stále živé?

Myslím, že ano. Můžeme to vidět i na příkladu založení Vise-
grádské čtyřky. Když se nyní připravujeme na jubilejní rok 
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2013, 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, 
zjišťujeme, že tato misie vlastně přinesla písmo i Písmo, křes-
ťanství, ale také základy státnosti. Velkomoravská státnost 
se stala základem českého království. To už v druhé polovině  
13. sto letí zformuloval olomoucký biskup Bruno ze Schauen-
burku, duchovní otec Přemysla Otakara II.* Zcela jistě bude 
pro běžného obyvatele naší republiky překvapením, že nejstarší 
zobrazení svatých Cyrila a Metoděje máme v triforiu Svatovít-
ské katedrály. Na cyrilometodějskou ideu navázal ve své tradi-
ci Otec vlasti Karel IV., ale také Habsburkové se k této tradici 
přihlásili svým vztahem k Přemyslovcům a ke svatému Václavo-
vi. A svatováclavská tradice nebyla tradicí zúženého provinčního 
českého prostoru, ale přes děda svatého Václava, Bořivoje, vedla 
na Velkou Moravu. Navíc tato tradice umožnila svatému Václa-
vovi, aby vstoupil do tehdejšího kontextu evropských národů.

Pohřeb Otty von Habsburka byl pro mě důležitý také jako pro 
obyvatele někdejšího Českého království, protože zemřel před-
stavitel rodu, který uznával českou státnost. Znovu jsem pocho-
pil, proč mohli mít Habsburkové objektivní i pozitivní vztah 
k celým českým dějinám, ať už v nich vládla kterákoli dynastie, 
a proč vlastně po zániku rakousko-uherské monarchie v jistém 
smyslu česká státnost jen pokračovala v jiné podobě. Byla 
obnovena v nové formě politického zřízení, kterým je zřízení 
republikánské. V jistém smyslu pro český stát nebyla jiná cesta, 

* Bruno ze Schauenburku (1205?–1281) byl šlechtic a duchovní německé-
ho původu, působící v letech 1245–1281 jako biskup olomoucký. Patřil 
k předním rádcům a diplomatům českých králů Václava I. a zejména 
Přemysla Otakara II., pro nějž byl doslova „pravou rukou“. Významně se 
svou kolonizační a zakladatelskou činností zapsal do dějin Moravy.
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protože první světová válka byla pro český národ také zápasem 
o vlastní podobu státnosti.

TD: V jaké tradici se dnes Češi mohou nábožensky a kulturně  
cítit doma? Jan Pavel II. v jedné ze svých posledních knih Paměť 
a identita zdůraznil období Jagellonců jako dobu náboženské plu-
rality a tolerance v Evropě. Toto tvrzení nám Polákům připadlo 
poněkud překvapivé. Jan Pavel II. byl nejvíce doma v období pol-
ského romantismu a dobře se vyznal v romantické literatuře. Za 
důležitý pramen pokoncilní církve však ve své knize označil právě 
období jagellonské. Má český národ ve své historii období, s nímž 
by se mohli jeho příslušníci podobným způsobem identi fikovat?

V dějinách naší země vždycky hrálo velmi důležitou roli vědomí 
určité křižovatky, a to jak po stránce historické, politické, ekono-
mické i náboženské. Naše historie je v tomto smyslu kompli-
kovaná a člověk nesmí být příliš sebestředný a neměl by na ni 
pohlížet jen z jedné perspektivy. Křesťanství má u nás historic-
ky mnohem hlubší vrstvu, než bylo období velkomoravské, ale 
nebyla to vrstva dost reflektovaná, ani pouze slovanská. Stopy 
křesťanství můžeme najít ve vrstvách keltských i germánských, 
které už vykazovaly křesťanské elementy. Je to vidět napří-
klad v listě markomanské královny Fritigildy svatému Ambro-
ži z konce 4. století po Kristu, v němž královna žádá instruk-
ce k pokřtění katechumenů. Historikové se neshodnou, kde 
bylo její sídlo, ale někteří je umisťují na Zbraslav. Protože žiji 
ve středu Čech, budu souhlasit s těmi, kdo říkají: Ano, bylo to 
na zbraslavském kopci. Možná, že to bylo někde jinde, nicméně 
hroby a vykopávky o tom svědčí. Víme také, že se křesťanské 
vlivy dostaly na území Čech a Moravy ještě před cyrilometoděj-
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skou misií. Na Moravu skoro o generaci dříve, protože v roce 
831 byli pokřtěni moravští vladykové v Pasově a roku 845 to 
byli čeští Lechové, kteří byli pokřtěni v Řezně. Překlad modlitby 
Otčenáše, jak dokazují filologové a historikové, je precyrilome-
todějský. Právě prosba Chléb náš vezdejší dej nám dnes o tom 
svědčí. Rozhodujícím momentem pro českou kotlinu byl ovšem 
křest knížete Bořivoje, který měl pro nás podobný význam, jaký 
měl Měškův křest v roce 996 pro Polsko. Z toho lze soudit, že 
vědomí rozhodujícího momentu v našich dějinách není. Co však 
hraje roli, je křižovatka na základě cyrilometodějské misie, kdy 
se setkává křesťanský Západ s křesťanským Východem. Poli-
tika Přemyslovců, politika kolonizace, vytvořila z tohoto regi-
onu prostředí tří kultur: české, německé a židovské. Židovská 
kultura byla bilingvní, nepočítáme-li jazyky jidiš a hebrejštinu, 
ale víme, že procházela celými dějinami a hrála svou důleži-
tou roli. Přemyslovští králové se stali garanty pospolitosti těch-
to tří národů – jak Přemysl Otakar II., tak Otec vlasti Karel IV. 
hájili židovské etnikum, ale poskytovali také potřebný prostor 
německým kolonistům. Protože nejsem nacionalista, „nemám 
problém“ přijímat názory Dalimilovy kroniky. Bezesporu může-
me říci, že nejslavnějším obdobím pro naši historii z hlediska 
evropského prostoru byla doba vlády Otce vlasti Karla IV. Je 
to dáno tím, že se Praha stala centrem Římské říše německého 
národa, což pak vyvolalo debaty mezi historiky, zda byla Karlo-
va univerzita česká, nebo německá – ona byla ale univerzitou 
latinskou! A pro románské národy všechno, co bylo za Alpami, 
byla Germánie. Takže různá pojetí národní entity v době roman-
tismu a středověku se rozcházela. Pro naše dějiny sehrála důle-
žitou roli doba vlády Rudolfa II., jež byla také dobou Majestátu 
za náboženskou svobodu z roku 1609 a obdobím náboženské-
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ho napětí. Náš prostor měl totiž v sobě od počátku našich dějin 
velmi tragické zlomy. Často to byl zápas uvnitř země (Boleslav, 
Václav) v rámci přemyslovské dynastie samé. I v době Rudol-
fa II. propukly konfesní zápasy, podobně jako v době Karla IV. 
(v období vlády Lucemburků) přišlo husitství – a v husitství 
opravdu nemohu vidět vrcholný moment našich dějin, protože 
husitství je velmi problematické období velkých zlomů. Nelze 
je označit za období, kdy se nic nepodařilo, ale uvedlo českou 
zemi do značné izolace. Nebylo to období vyzařování z našeho 
prostoru. Tyto zlomy se pak objevují v našich dějinách znovu – 
po únoru 1948 ve velmi tragické podobě.

JŠ: Karel Skalický píše ve své známé eseji o filozofii českých 
dějin, že existují tři tradice, na něž by se nemělo zapomínat, a to 
cyrilometodějská, svatováclavská a husitsko-bratrská. Bez nich 
podle tohoto autora nelze o smyslu českých dějin uvažovat.

Nechci prof. Skalickému oponovat, protože je vzdělanější než 
já, ale tradici cyrilometodějskou a svatováclavskou vidím jako 
dvě tradice, které mají něco společného, a tím je prvek mari-
ánské úcty. Od počátku dějin můžeme debatovat o legen-
dách a odmítat je, ale současná historie na rozdíl od biblistiky 
zcela popírá historii orální, která i v biblických dějinách hraje 
podstatnou roli. U řady biblických postav známe mnohé detaily, 
ale některé vystupují jako špička ledovce. Je známo třeba jen 
jméno a víme, že se kolem takové postavy točí celá historická 
období izraelského národa. Bez takových postav bychom museli 
popřít dějiny. Podobně tomu je i v historii naší země. Proto se 
domnívám, že například Palladium země české jako křestní dar 
svatého Metoděje svaté Ludmile je vlastně to, co spojuje dvě 
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velké historické epochy. Na tuto událost mohl navázat Bruno 
ze Schauenburku i v oblasti české státnosti. Z těchto kořenů 
vyrostla velká tradice.

Co se týče husitství, bylo pro české země typické jisté ro  man-
tické přibarvení této tradice v obrozenské literatuře (Václav 
Beneš Třebízský, František Palacký). Myslím, že není možné 
jen tak položit vedle sebe tradici cyrilometodějskou, svatovác-
lavskou a husitskou. Ptáme-li se na husitskou tradici, byla to 
vlastně tradice „husovská“, nebo „husitská“? Dám za pravdu 
těm, kteří jasně říkají, že husitská tradice vlastně končí po Lipa-
nech roku 1434. Postupně se vytratila a konzervativní část 
staroutrakvistů splynula s latinskou církví (ona se od ní ale 
nikdy neodtrhla – šlo vlastně o spor uvnitř jedné církve!) a radi-
kální táborsko-orebitská z velké části splynula s luterstvím. 
V roce 1457 se zrodila v Kunvaldu u Žamberka Jednota bratr-
ská – ale byla tato Jednota pokračováním husitské tradice? 
A víme, že navázání na postavu Mistra Jana Husa je do jisté 
míry produktem období národního obrození, které hledalo hero-
ické postavy v životě národa. Nešťastné pro toto období bylo, 
že jsme podlehli Herderovým fikcím o „holubičím národě“ 
a vytvořili jsme si legendu o národě i o husitské a husovské 
tradici. Víme totiž, že i mezi Husem a husitstvím existuje zlom. 
Nebudu se odvolávat na sebe, ale na významného znalce 
Amedea Molnára,* který řekl, že Žižka a jeho radikálové utopili 
český pokus o reformu v krvi. Pro mě, když budu mluvit otevře-

* Amedeo Molnár (1923–1990) byl český teolog a historik, přední bada-
tel v oboru medievalistiky, světově známý především studiemi o české 
a evropské reformaci a středověkém kacířství. Jako polyhistor klasické 
vzdělanosti byl znalcem patristiky, valdenství, Husa a husitství a teologic-
kého vývoje Českých bratří.
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ně, není Mistr Jan Hus vůdčí intelektuálně-teologickou osob-
ností české reformy. On je její součástí, ale stal se symbolem 
více orálně-pamětní tradice než historie pro svou oběť, kterou 
přinesl, když byl upálen v Kostnici. Různé ideové a názorové 
proudy si pak přizpůsobovaly Husovu postavu ke svým účelům 
a potřebám a výklady jeho příběhu nezřídka podléhaly ideolo-
gickým deformacím. Romantický přístup k Mistru Janovi už 
chápal tuto tradici optikou nacionalismu, kterého se pak zmoc-
nil národně-liberální tábor, socialisté i komunisté. Husovská 
tradice ovšem významně ovlivnila naše dějiny především v 19. 
a 20. století a za první republiky byla oficiálně podporována.

Historie má smysl pro humor, protože jak romantický, tak 
libe rální Mistr Jan Hus, a zároveň Jan Nepomucký se vlastně 
odzrcadlili v postavě Jana Sarkandra. Na začátku 18. století měly 
být kanonizovány obě postavy, Jan Nepomucký i Jan Sarkander 
zároveň, ovšem Sarkander tehdy ještě kanonizován nebyl a při 
kanonizačním procesu s Janem Nepomuckým se otázka zacho-
vání zpovědního tajemství přenesla ze  Sarkandra na Nepomuc-
kého. Barokní ikonografie nezpodobnila svatého Jana Nepomuc-
kého jako středověkého kněze drobné, útlé postavy, s tonzurou 
a bez vousů, ale ztvárnila postavu, která zcela odpovídala podo-
bě Jana Sarkandra: s dlouhými vlasy, s vousy a vysokou posta-
vou. Ani Mistr Jan Hus nebyl v 19. a 20. století historicky věrně 
zpodobňován jako středověký kněz menší zavalitější postavy 
a bezvousý, ale zase nám umělci dali repliku Jana Sarkandra. 
A víme, že realistické vyobrazení Mistra Jana dnes budí rozpaky.

TD: Nedávno jsem měl přednášku pro mládež o sérii doku-
mentárních filmů, jejíž hlavní postavou je známý polský histo-
rik filozofie prof. Stefan Swieżawski. Na jednom ze snímků se 
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při návštěvě prof. Swieżawského u Jana Pavla II. papež ptá, na 
čem zrovna pracuje. Profesorova entuziastická odpověď zněla: 
„Věnuji se otázce 15. století. Zrovna studuji postavu Jana Husa. 
Ve spisech Mistra Jana Husa vidím jasné předznamenání téměř 
všech ekleziologických myšlenek, které přijal za své II. vatikán-
ský koncil.“ Papež Jan Pavel II. Swieżawského tehdy vyzval, aby 
napsal studii o otázce rehabilitace Mistra Jana. Jaká je v této 
věci česká zkušenost? 

Entuziasmus prof. Swieżawského v této věci byl ovlivněn 
významným aktivistou laického apoštolátu tajné církve Meči-
slavem Razikem. Jeho jméno prozrazuje, že byl polského půvo-
du. V padesátých letech byl vězněn s naším otcem Silvestrem 
Braitem, který byl asi největším českým znalcem středověké 
ekleziologie.* Braito se ve vězení několikrát pochvalně vyjá-
dřil o Mistru Janu Husovi, především o jeho kritických názo-
rech na církev, protože Braito byl také do jisté míry kritický 
k instituci církve a jejímu obrazu během první republiky. Brai-
tovi byl reformátor Jan Hus opravdu sympatický. Doktor Razik 
se vrátil s přesvědčením, že Silvestr Braito Mistra Jana Husa 
definitivně rehabilitoval. Otec Braito se k tomuto tématu vracel 
i po období věznění. Naši bratři dominikáni mně nedávno řekli, 
že objevili také Braitem opoznámkovaný spis O církvi, kde  
se však dočteme, že Braito se smutkem říká: „Není možné.“  

* Silvestr Maria Braito (1898–1962) byl katolický kněz, dominikán, teolog, 
básník, literární kritik a publicista, překladatel, zakladatel a šéfredaktor 
filozoficko-teologické revue Na hlubinu. V roce 1950 byl zatčen a v rámci 
monstrprocesu s představiteli řádů odsouzen k patnácti letům těžkého žalá-
ře. Věznění, mučení a odpírání potřebné léčby mu těžce poškodilo zdraví, 
těžce nemocný byl v roce 1960 propuštěn a o dva roky později zemřel.
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Má na mysli, že u Mistra Jana nenašel plnou myšlenkovou 
kontinuitu, která by vedla k plné teologické rehabilitaci. Ne jde 
o to, že bychom měli debatovat o správnosti upálení Mistra 
Jana Husa – k takovému činu by se dnes žádný křesťan jistě 
nepřihlásil. Co je však důležité: V současné době vyšla celoži-
votní studie doc. Jiřího Kejře, kterou v roce 2009 vydalo Karo-
linum pod názvem Jan Hus známý i neznámý. Jiří Kejř tvrdí, že 
ekleziologie Mistra Jana Husa skončila ve slepé uličce, na niž 
nenavázaly ani reformované církve, ani církev římskokatolická. 
Domnívám se, že prof. Swieżawski mohl být inspirován určitý-
mi kritickými pohledy, v nichž bylo možné najít jakousi para-
lelu mezi kritikou církve Mistra Jana Husa a II. vatikánským 
koncilem. Víme totiž, že ekleziologie doby Mistra Jana Husa 
se stala formálně právnickou. V té době církevní právníci defi-
novali církev z velké části jako právnickou entitu. A proti tomu 
Mistr Jan vystupoval. Proti tomuto pojetí však vystupovala celá 
de votio moderna, která Mistra Jana Husa ovlivnila. A také víme, 
že II. vatikánský koncil se musel bránit znásilnění celé teo lo-
gie církevním právem, kanonictvím. V této myšlence asi také 
spočíval vřelý vztah prof. Swieżawského k Mistru Janu Husovi. 
Byl zde však ještě další problém rázu spíš filozofického. Mistr 
Jan Hus byl radikální realista, a proto se přiklonil k Viklefovi, 
proti němuž stála nominalistická Sorbonna. Ten spor byl tedy 
o něčem zcela jiném, než máme běžně za to. Král Zikmund 
neměl nejmenší důvod, aby usiloval o odsouzení Mistra Jana 
Husa, ale jak ukazuje dominikánský historik Vladimír Kou del-
ka, tento zájem měl anglický panovník, protože potřeboval očis-
tit své království od očernění, že jsou kacíři. Druhým velkým 
protivníkem Mistra Jana Husa byla Sorbonna, a to v postavě 
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Jeana Gersona.* A papežové chtěli mít navíc Karlovu univerzitu 
jako své protěžované dítě. Historickou postavu Jeana Gersona 
potkal podobný osud jako postavu Mistra Jana Husa. Jedni ho 
vyzvedávali do nebes, druzí ho pronásledovali. To jsou dějinné 
paradoxy, které zasahují nejen minulost, ale i současnost.

JŠ: A jaký je váš osobní názor na upálení Mistra Jana?

Tím, že jsme se stali dějinnou křižovatkou, se všechny zmíně-
né klíčové problémy odrazily v našem náboženském, kulturním 
a politickém životě. Právě dnes, v neděli 24. července, jsme 
v kostelích slyšeli v evangeliu podobenství o pšenici a kouko-
lu, o jílku mámivém. Tato biblická parabola upozorňuje na 
nebezpečí, kterému podlehly i jiné národy, to jest nebezpečí 
netrpělivosti – chtít věci uvést okamžitě do pořádku. Na této 
netrpělivosti pak roste neschopnost tolerance, kdy se snažíme 
toho druhého polepšit i proti jeho vůli. Tomu podlehla inkvi-
zice, husité, komunisté – a nevím, kdo tomu ještě podlehne 
v budoucnosti.

TD: V popularizační literatuře stále narážíme na termíny „austro-
katolicismus“ a „baroko v Čechách a na Moravě“. Jak k duchovní-
mu obrazu české kotliny přispěla tato dvě historická období?

* Jean Charlier de Gerson (1363–1429) byl významný francouzský filozof, 
teolog a církevní politik. Je nazýván doctor christianissimus. Byl kanclé-
řem na Sorbonně a svého času jeden z nejvýznamnějších teologů Evropy. 
Dne 21. ledna 1415 dorazil na kostnický koncil, kam přinesl vlastní soupis 
dvaceti Husových bludných článků, které Hus označil za lživé.
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Já bych s dovolením jejich pořadí přehodil: Nejprve baroko a pak 
austrokatolicismus, i když baroko přichází do Čech v době, kdy 
na českém trůně vládla habsburská dynastie. Možná není běžně 
známo, že Habsburkové byli zvolenými panovníky, a to abso-
lutní většinou i protestantské šlechty.* Bylo to dáno významem 
rodu Habsburků a jejich „říše, nad kterou slunce nezapadalo“. 
A jako si v současné Evropě těžko dovedeme představit zemi, 
která by nepošilhávala po členství v Evropské unii a spolu účasti 
v Severoatlantické alianci, musíme si uvědomit, že otázka habs-
burské dynastie byla chápána trochu jinak, než jak ji známe 
z četby a studia v době socialismu nebo z doby celého 20. stole-
tí. Uvědomme si, že proti vzpouře českých stavů, která je spojo-
vána s bitvou na Bílé hoře, se postavil i Karel Starší ze Žerotína, 
hlava evangelíků na Moravě, protože záleželo na tom, kdo a do 
jaké míry se dokázal orientovat v tehdejší politické situaci.

Ale období baroka není jenom záležitost politiky. Je to také 
velká kulturní epocha, o níž se mnozí domnívají, že je to posled-
ní velká epocha křesťanské kultury a civilizace, protože barok 
dokázal ovládnout celou šíři, kterou ve středoevropském prosto-
ru nazýváme kulturou a civilizací. Němci by řekli Kultur, Fran-
couzi by řekli civilisation, protože šlo o umění, vzdělanost 
i obyčejný život. Můžeme říci, že tato epocha zůstává v živém 
povědomí současného člověka.

TD: Jak by se ona „šíře“, o níž jste se před chvílí zmínil, dala 
charakterizovat?

* Po smrti uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v bitvě u Mohá-
če (1526) byl za českého krále zvolen Ferdinand I. Habsburský.
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Nejsem odborník, ale mohu si vypomoci například známou 
studií význačného badatele prof. Zdeňka Kalisty, který doká-
zal jedinečným způsobem poukázat na to, že barok byl velkým 
dítětem obrovského vzepětí křesťanské civilizace 16. a 17. 
století a nelze mu porozumět bez pochopení dějin španělského 
království a vlivu jezuitů na našem území. Španělské království 
se svými jedenatřiceti univerzitami a se svou nejvýznamněj-
ší univerzitou v Salamance vlastně formovalo tehdejší vzdělá-
ní. Jako teologové si nedovedeme představit teologii a meziná-
rodní právo bez Salamanky. Kdyby například nebylo Francisca 
de Vitorii, dominikánského renesančního teologa, nevznikla by 
patrně ani Charta lidských práv.*

TD: Zdeněk Kalista nazval svou nejznámější knihu Tvář baroka. 
Vzpomínám si, že když jsem ji četl ještě v exilovém vydání, pře-
kvapilo mě zdůraznění španělského vlivu například v malířství 
stejně jako vlivu karmelitánské a jezuitské mystiky.

Barokní umění je u nás nepřímo spojováno s příchodem otců 
jezuitů do českého království, ale je to trochu nepřesné, protože 
barokní kultura nebyla vynálezem jezuitského řádu. Šlo o hnutí, 
umělecký směr, který ovládl církev jako instituci, panovnické 
dvory i univerzitní formu vzdělání. Byli jím ovlivněni i čeští 
páni, kteří odcházeli na katolické univerzity. Spojovat tedy 

* Francisco de Vitoria, OP (kolem 1483–1546) byl španělský renesanční  
filozof, teolog a právník, zakladatel filozofické tradice, které se říká 
salaman cká škola. Je znám především svými příspěvky k teorii spraved-
livé války a mezinárodního práva. Vytvořil pojem „světové republiky“ (res 
publica totius orbis) a byl tak první, kdo uvažoval o „globální“ politice. 
Někteří ho považují za „otce mezinárodního práva“.
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rekatolizaci pouze s Bílou horou je neporozumění tehdejší situ-
aci. Možná by bez Bílé hory a stavovského povstání rekatoli-
zace proběhla obdobně, jako proběhla třeba v Polsku. Hovo-
říme-li o baroku, můžeme říci, že baroko dalo určitou formu 
české kultuře v oblasti architektury a literatury, ale především 
v církevním životě. Pro mě je jasným argumentem, že tehdej-
ší kánon krásy je i v té „kýčovité“ podobě živý dodnes. Jest-
liže si člověk nepolíbený teoriemi umění představuje krásný 
obraz nebo sochu, hovoří většinou o umění barokním. A napří-
klad barokní sochařské umění, to je Kuks, tedy Matyáš Braun, 
Berniniho nepřímý žák, nikoli umění jezuitské. A dva zesnu-
lí význační čeští sochaři, Vladimír Preclík a Vojtěch Adamec, 
říkají, že Kuks je kolébkou českého sochařství. Bez baroka by 
nebylo Myslbeka a mnoha dalších moderních českých umělců. 
Je to tedy období, na které musíme hledět s údivem a nadšením. 
Když známý britský herec a spisovatel Peter Ustinov navští-
vil Prahu, rozhlédl se z rampy Hradčanského náměstí a spatřil 
obraz, jímž se kochám téměř každý den. Prohlásil tehdy: „Praha, 
město katolické, město barokní.“ Koneckonců, jak ukazují znal-
ci Komenského, také on je řazen mezi barokní spisovatele.

TD: Už to zde jednou zaznělo: je to také období, které si většina 
lidí v naší části Evropy většinou spojuje s austrokatolicismem…

Obyčejně je austrokatolicismus spojován s osvícenským abso-
lutismem, tedy s postavou Josefa II. Běžně se traduje, že v jeho 
době došlo k „centralizaci moci“, ale také se mluví o „osvobo-
zení poddaných“. Tato tvrzení jsou trochu přehnaná. Josef II. 
vyňal poddaného z podřízenosti místnímu šlechtici, podrobil ho 
však ústřední císařské moci ve Vídni a ten, kdo rozhodoval, byl 
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jeho příslušný úředník. Kdybychom toto období dobře studova-
li, zjistíme, že pokud byl šlechtic skutečně šlechticem, jednal se 
svými poddanými mnohem citlivěji než císařští úředníci. To by 
však bylo téma na jiný rozhovor. Na obvyklé tvrzení, že podda-
ný monarchie měl méně práv než občan demokratické republiky, 
můžeme odpovědět slovy Karla Čapka: „Kde je britské králov-
ství, tam je demokracie.“ Britské impérium je dodnes monarchií 
a ani poddaní jejich veličenstev v Belgii, Holandsku, Dánsku, 
Švédsku či Norsku a Španělsku nejsou o nic méně svobodný-
mi lidmi než občané rakouské, české či polské republiky. V této 
souvislosti zaměňujeme míru podílu na řízení státu v různých 
politických systémech. 

TD: Takže chápu-li dobře vaši odpověď, naznačujete tím, že aus-
trokatolicismus sehrál i určitou pozitivní roli?

Austrokatolicismus má několik podob. Josef II. chápal církev 
jako svůj mocenský nástroj. Při kritice austrokatolicismu si je 
ovšem třeba uvědomit, že symbióza státu a oltáře byla dána 
germánským křesťanstvím, z jehož odkazu my zde částečně 
žijeme dodnes. Po zániku západořímské říše se křesťanství šířilo 
působením knížecích rodových panovníků, kteří umožnili vznik 
církve. Proto máme systém hradních kostelů a proto jsou často 
biskupové chápáni jako kaplani panovníka. Často hrála velkou 
roli také otázka rodinných vazeb. Myslím, že největší symbiózu 
církve a státu najdeme ve dvou městech: v Praze a v Krakově, 
kde byly katedrály součástí hradního areálu panovníka. Panovní-
ci byli ovšem také syny římskokatolické církve, takže zde neby-
lo ono napětí, které známe od doby francouzské republiky, tj. 
mezi laickým, církvi nepřátelským státem, a církví jako institucí 
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určenou k vytlačení nebo k likvidaci. V tom je značný rozdíl. 
Jestliže hovoříme o austrokatolicismu, připomeňme si naše-
ho zemřelého otce dominikána Ludvíka Artura Pavelku, který 
říkal: „Já jsem ve Vídni nepoznal austrokatolicismus, já jsem ho 
poznal až v Olomouci.“ Symbióza církve a státu byla v Českém 
království už před Habsburky mnohem těsnější, než tomu bylo 
v jiných zemích. S obnovením parlamentarismu v roce 1861 se 
v monarchii začínají významně měnit také náboženské poměry. 
Monarchie přestává být konfesním státem ve smyslu výlučného 
postavení katolicismu. Ostatní konfese schválené státem získá-
valy, jak to platí dodnes, zrovnoprávnění a jediným ochráncem 
církve se stal císař díky svému právu veta.

Po prohrané bitvě u Hradce Králové v roce 1866 se situace 
na poli vztahu církve a státu v habsburském soustátí dále měni-
la; jednak bylo zrovnoprávněno židovství a jednak se oslabi-
la pozice katolické církve ve státě. Vídeňská i maďarská vláda 
byly totiž vlády antiklerikální a liberální, což vedlo představi-
tele církve v obou částech monarchie k oddané věrnosti panov-
níkovi.

Velká část společnosti ovšem při svém tradicionalistickém 
uvažování považovala monarchii za stát konfesní. To nebyla 
otázka zákonů, ale tradice, která se však postupně vyprazdňova-
la. Kdo pochopil, že tento stát není konfesní povahy, byla škol-
ní instituce. A právě v prostoru současné České republiky tehdy 
došlo k velkému antagonismu mezi školou a církví. Církev ztra-
tila postavení, které měla před rokem 1868. V tomto roce byly 
totiž přijaty zákony, které omezovaly vliv katolické církve ve 
školství, kde si hlavní roli pro sebe nárokoval stát. Bylo běžné, 
že se biskupové během vizitace vůbec nedostali do škol – ředi-
telé je prostě nepustili do školy s tím, že nemají ve škole co 
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dělat a že to není církevní prostor. Další příčinou rozkolu mezi 
laickou veřejností a církví bylo odmítání objevů přírodních věd 
ze strany církve, což se projevilo v zápase s evolucionismem. 
Došlo k tomu, že se škola stala základním bojištěm mezi církví 
a státem. Vlivem tradicionalismu bylo v Čechách více než deva-
desát procent populace křtěno, biřmováno, církevně sezdáváno 
a pohřbíváno, ale ve značném procentu zůstávali pouze matriko-
vými katolíky. Výraz austrokatolicismus byl velmi často spojo-
ván s touto realitou. Skutečnost dobře ilustroval svým výrokem 
dominikán Metoděj Habáň:* „Za monarchie jsme byli praktiku-
jícími na našem gymnáziu pouze tři studenti a v profesorském 
sboru katecheta.“ Protože katecheta byl ve sboru nejvzdělanější, 
měl svou autoritu, ale neměl ji proto, že byl katecheta, ale kvůli 
svému vzdělání.

TD: Jak hluboce podle vás tehdy zasáhly českou spiritualitu  
reformy nadšeného stoupence osvícenství – císaře Josefa II.?

Josefínské reformy zničily to, čemu se říkalo pietas bohemica. 
Existuje také pietas austriaca. Tyto typy zbožnosti nejsou stejné, 
jeden moment však mají obdobný, a tím je mariánský kult. Díky 
němu měl katolík v rámci monarchie pocit, že žije v prostoru 
jedné spirituality. Je třeba říci, že skladba klášterů a neexistence 
církevních škol – protože rakousko-uherské školství především 
v předlitavské části bylo dostatečně kvalitní a dávalo prostor 
výuce náboženství – z velké části nevedly církevní představite-

* Metoděj Habáň (1899–1984) byl český katolický kněz, dominikán, filozof, 
spisovatel. V roce 1924 byl vysvěcen na kněze, založil čtvrtletník Filoso-
fická revue, publikoval v revuích Na hlubinu, Výhledy, Akord. Po roce 1948 
byl vězněn, v roce 1972 mu byl odňat státní souhlas.
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le ani řehole k tomu, aby zakládali vyšší počet církevních škol. 
Biskupská gymnázia nebo konvikty byly prakticky zřizovány 
pouze k tomu, aby se zajistil kněžský dorost, a teprve moderní 
kongregace druhé poloviny 19. století usilovaly o vlastní školy, 
ale ty se rozvíjely až koncem 19. století. Musí být tedy velký 
rozdíl v pocitu sounáležitosti s církví v Rakousku, Maďarsku, 
Belgii i samotné Francii, kde víme, že církevní školství hrálo 
velmi důležitou roli. V roce 1948 tuto roli církevní školství 
nehrálo. Je trochu paradox, že v současné době máme větší počet 
církevních středních škol, než jsme měli před únorem 1948.

Ale ještě bych se rád zastavil u jednoho typického rysu 
austro katolicismu – ten spočíval v tom, čím se Čechy a Morava 
lišily od ostatních zemí střední Evropy a možná Evropy vůbec. 
Náš prostor byl národnostně velmi pluralitní; episkopát, který 
byl do první poloviny 19. století z řad aristokracie, se většinou 
nepřiklonil na stranu nacionální.* Ale protože škola vychovávala 
v duchu nacionalismu, došlo k hlubokému odcizení mezi hierar-
chií a ostatním obyvatelstvem. Hierarchie se nikdy nepřiklonila 
na tu či onu stranu. Po celé 19. století dbal episkopát úzkostli-
vě o to, aby práva žádné národnosti nebyla krácena. Episkopát 
také dbal o velmi tolerantní přístup k židovství, což souviselo 
s habsburskou dynastií. I při pohřbu Otty von Habsburka bylo 
možné spatřit jako vážené hosty zástupce židovských obcí, rabí-
ny a další reprezentanty židovstva. Odcizení mezi episkopátem 
a Božím lidem, o němž ještě budeme mluvit, pak bylo opravdu 
silné, i když je pravda, že i hierarchie v Čechách se postupně 
demokratizovala. Také v roce 1848 při povstání v Praze se na 
stranu myšlenek povstání postavil jak episkopát, tak církev, což 

* Výjimkou byli biskupové Paul de Huyn nebo Josef Gross. (Pozn. odb. red.)



29

Tradice a konTinuiTa

vedlo k tomu, že v roce 1855 byl uzavřen konkordát, který byl 
po prohrané bitvě u Hradce Králové postupně rušen a vypově-
zen v souvislosti s I. vatikánským koncilem, který v roce 1870 
přijal dogma o papežské neomylnosti. O čtyři roky později byly 
navíc přijaty zákony, které znovu podřizovaly církev většímu 
státnímu vlivu. Takže pokud dnes debatujeme o tom, že se za 
dvacet let nepodařilo u nás uzavřít konkordát, je třeba si uvědo-
mit, že poslední konkordát, který platil na území českých zemí, 
se podařilo uzavřít už roku 1855!* I to je třeba připomenout.   
Když roku 1918 vzniká první republika, pražský arcibiskup 
Paul de Huyn i olomoucký Lev Skrbenský z Hříště, oba aristo-
kraté, brzy rezignovali, protože si nedovedli představit život bez 
ochrany monarchie.

TD: Mluvil jste o mariánském rysu katolické zbožnosti v českých 
zemích. Jmenoval bych ještě dva další: barokní mystiku a schop-
nost barokní liturgie oslovit prostý lid. V mém rodném Polsku je 
baroko často prezentováno jako období triumfalismu. V Čechách 
se baroko například projevovalo v podobě španělské karmeli-
tánské mystiky… 

Baroku se podařilo oslovit široké vrstvy obyvatelstva silou 
uměleckého výrazu, pomocí architektury, výtvarného umění 
a hudby – většina obyvatel naší země byli lidé, jimž se nedo-
stalo školního vzdělání, procento analfabetismu bylo tehdy ještě 
velice vysoké. Umění však dokázalo působit na všechny lidské 

*  Dohoda mezi římskokatolickou církví a habsburskou monarchií z 18. 8. 
1855 upravující vzájemné vztahy církve a státu. Konkordát poskytoval 
katolické církvi rozsáhlé pravomoci v oblasti kultury, výchovy, školství 
a manželského práva.
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smysly. Bylo ostatně velmi barvité a možná by nám mohlo 
připomenout umění dneška, protože apelovalo na lidské emoce, 
umělo si podmanit lidská srdce, důležitá byla síť poutních míst. 
Podobná situace byla i v Polsku, kde nedostatečný počet kněží 
a farních kostelů nahrazovala vzorová poutní místa. Barokní 
církvi se podařilo, že na poutním místě byli lidé osloveni krásou 
místa, úrovní kázání, ale i přístupem zpovědníků. Lidé se mohli 
zpovídat v anonymitě a z mnohých věcí, které nemohli řešit ve 
svých farnostech, kde vládl „vrchnostenský postoj“ pana faráře 
vůči věřícím. Na poutním místě tyto negativní prvky nepůso-
bily. Člověk si tehdy z poutního místa odnášel určitou duchov-
ní orientaci a poutní místa dokázala proměnit také vztahy mezi 
kněžími. Vytvářela také jakousi pojišťovací síť a v případě 
požárů, povodní a jiných katastrof se lidé mohli obrátit právě na 
správce poutních míst. Není to jako v dnešní době, kdy cítíme, 
že se kněží poutníků obávají. Ani důvěra mezi kněžími a bisku-
py nebyla tehdy velká. V barokní době byla typická velká fluk-
tuace biskupů a jejich střídání na různých sídlech. Bylo to často 
způsobeno rozhodnutími panovníka, která nevytvářela dosta-
tečnou důvěru ani mezi biskupem a kněžími, ani mezi lidmi 
a biskupy. Když naříkáme na to, co se odehrávalo ve 20. století, 
musíme k tomu dodat, že to mělo kořeny už v baroku. 

TD: Vyznačovala se česká podoba barokní kultury něčím skuteč-
ně specifickým?

V našem prostoru ovšem baroko působilo jako ochránce už 
zmíněných tradic. Baroko se plně přihlásilo k tradici cyrilome-
todějské a svatováclavské, rozvinulo tradici sázavskou, svato-
prokopskou, tradici svatého Ivana a tradici svatojanskou (pout-
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ní místo Svatý Jan pod Skalou), pražské slavnosti svatého Jana 
Nepomuka. Byly to nejen „strážnické slavnosti“ tehdejší doby, 
ale pokud dnes máme hudební, filmové nebo divadelní festiva-
ly, něco podobného tehdy reprezentovala barokní pouť. Národ-
ní obrození by bez baroka bylo nemyslitelné. Připomeňme 
také barokní autory, jako byl například Bohuslav Balbín s jeho 
Bohemia Sancta a Obranou jazyka. Obyvatelstvo se v barokní 
době necítilo přehlížené. Pokud se dnes účastním pouti, kde je 
přítomen folklór v krojích, uvědomuji si, že kroje v minulosti 
dávaly chlapci a děvčeti jasný pocit, že není velký rozdíl mezi 
hrabětem a hraběnkou a mezi slováckou nevěstou a slováckým 
ženichem. Baroko mělo v sobě silný demokratický impuls.

Na poutě přicházela také aristokracie, ale v duchu poutníků. 
Jestliže jsme rozhovor začali vyprávěním o pohřbu Otty von 
Habsburka, připomeňme si, že tam při obřadu zazněla tradič-
ní slova, která jsou součástí funerálního protokolu při pohřbech 
členů habsburského rodu: Otázka dveřníka: „Kdo je?“ – „Král. 
Císař. Poslanec.“ – Dveřník odpovídá: „Neznám tě.“ – „Hříšník 
a smrtelný člověk.“ A dveřník dialog ukončí: „Vejdi.“ Tento rys 
barokního pohřbu v současné době chybí.
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TD: Lidstvo s velkými nadějemi vstupuje do dvacátého století, 
ale říká se, že století devatenácté ve skutečnosti skončilo až za-
čátkem první světové války…

Rakousko-Uhersko přestalo být konfesním státem, část katolic-
ké elity pocítila potřebu postavit se na vlastní nohy a nehledat 
pouze oporu u státu. To se následně projevilo dvěma tenden-
cemi. Na jedné straně to byla tendence některých významných 
klášterů – jmenujme třeba klášter rajhradský s jeho výraznými 
osobnostmi (Pavel Vychodil).* Postupně se rozvíjela teologická 
a spirituální tvorba i v českém jazyce (nemohlo to být přímo 
v Brně, protože Brno bylo město, které mělo výraznou němec-
kou část obyvatelstva). V Brně můžeme jmenovat augustinián-
ský klášter s opatem Řehořem Mendelem v souvislosti s tím, že 
kláštery se měly stát nejen místy zbožnosti, ale i vzdělanosti, 
což byla reakce na předchozí období. Katolická církev se stala 
zdrojem intelektuální obnovy. Jak se to stalo? Po Francouz-
ské revoluci byla teologie prakticky vyloučena z univerzitního 
vzdělání v celé tehdejší Evropě a zůstávala jenom dvě středis-
ka v Římě (papežské univerzity Laterán a Gregoriana). Řím 
byl po sjednocení Itálie ve složité situaci nesolventního dluž-
níka a papežské univerzity té doby se staly miniuniverzitami. 
Obrovskou roli jako středisko teologické vzdělanosti začala hrát 

* Pavel Josef Vychodil (1862–1938) byl benediktinský mnich, který působil 
v rajhradském klášteře. Vydával apologetický literární, teologický a filozo-
fický časopis Literární hlídka (později Hlídka). Patřil ke stoupencům novo-
tomistické filozofie.
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univerzita vídeňská. Bylo to především středisko oborů, které 
byly nákladné (biblistika). Jako o zakladatelích moderní kato-
lické biblistiky hovoříme o dvou velkých postavách té doby, 
moravském dominikánovi Vincentu Zapletalovi* a Francouzi 
Marie-Josephu Lagrangeovi, který v Jeruzalémě založil Biblic-
kou školu a vyučoval tam biblistiku a archeologii.

Pro katechety a teology bylo tehdy velmi nesnadné prezen-
tovat náboženství tehdejšímu středoškolákovi a vysokoškolá-
kovi a vést s učiteli dialog. Církev v tomto ohledu nedostála 
své roli. Po první světové válce se pak spor mezi modernismem 
a ultramontanismem u nás projevil založením Československé 
církve. Jelikož v našem geografickém prostoru byla tehdy teolo-
gie součástí univerzitního vzdělání a učitelstvo i drobný klérus 
se tohoto diskursu účastnily, došlo k tvrdému zápasu o podo-
bu tehdejších univerzit. Popularizátorem tohoto zápasu byl také 
například kněz-spisovatel Jindřich Šimon Baar. Ale nešlo jen 
o farské historky. Velkou část kléru a společnosti tehdy napří-
klad oslovil Bernard Bolzano svými pohledy na racionalitu víry 
a na sociální rozměr nauky církve. 

TD: Co znamenala pro církev první světová válka a jak se vyvíjel 
vztah mezi státem a církví těsně po ní?

Válka byla velkým otřesem, protože šlo o zcela nový typ kon-
fliktu celosvětových rozměrů. Nejkrvavějšími bitvami do té 
doby v Evropě byly bitva u Sedanu a u Hradce Králové. A teď 
přišel Verdun. První světová válka měla obrovský dopad na 

* Vincent Zapletal (1867‒1938), dominikán, jeden z prvních absolventů 
Biblické školy v Jeruzalémě. Později byl rektorem katolické univerzity ve 
švýcarském Fribourgu.
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civilní obyvatelstvo, a cestujeme-li dnes od Haliče přes Sloven-
sko na Moravu a do Čech, všechny ty pomníčky, které nám 
připomínají první světovou válku, vlastně vypovídají o tom, 
že s výjimkou židovských občanů, pro nás druhá světová válka 
neznamenala takové ztráty na životech jako ta první.

TD: V Polsku to bylo – lze-li to tak říci – naopak. Tragické dů-
sledky první světové války zakusila pouze oblast Haliče, tragédií 
pro celou zemi byla až ta druhá…

České obyvatelstvo většinou nespatřovalo v té první válce velký 
smysl. Tendence spojení Rakousko-Uherska s německým císař-
stvím se vlastně stala podnětem dovršení zápasu o českou stát-
nost. Přítomnost duchovních v rakouské armádě, která podpo-
rovala ducha věrnosti císaři, způsobila, že vojenští navrátilci 
se stali těmi, kdo vystupovali z katolické církve. Ve válce se 
jim zdálo, že je Bůh opustil a že církev stála na nesprávné stra-
ně konfliktu. Osud římskokatolické církve v našich zemích po 
první světové válce byl velmi pohnutý. Téměř čtvrtina české-
ho národa odpadla od církve, z církve odešel milion a tři čtvrtě 
jejích členů. Více než půl milionu katolíků vstoupilo do Česko-
slovenské církve a zbytek se stal ateisty. Tito lidé tehdy nepře-
šli do protestantských církví, protože tyto církve vyžadovaly 
větší osobní angažmá v náboženském životě a to oni odmítali. 
Z toho plynula také určitá slabost Československé církve, proto-
že ji z velké části tvořili lidé, kteří považovali církevní přísluš-
nost za legitimaci nikoli k ateismu, ale k indiferentismu. První 
republika byla tedy zmítána velkým ideovým střetem, protože 
část vojáků a důstojníků měla problém s věrností a přísahou 
a T. G. Masaryk musel vytvořit most mezi církví a novým stát-
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ním zřízením. Atmosféru tehdy ovládla hesla „Pryč od Vídně!“ 
a „Pryč od Říma!“ a tyto tendence v našem prostoru nastaly už 
po uzavření diskuse o principu rakousko-uherské duality. Mladá 
generace se tehdy rozešla se staročeskou politickou stranou, 
která byla státotvorná a viděla ve Vídni hlavní město, a mlado-
češi už šli cestou „Pryč od Vídně a od Říma“. Byla to také poli-
tická ideologie české školy v poslední čtvrtině 19. století. 

TD: Jak reagovala na poválečný vývoj katolická hierarchie 
v Čechách a na Moravě?

Po první světové válce oba arcibiskupové (olomoucký i praž-
ský) rezignovali a církev hledala okamžité řešení. Prvním řeše-
ním bylo jmenování královéhradeckého biskupa Doubravy 
administrátorem pražského arcibiskupství, protože biskup Josef 
Doubrava byl přítelem význačných českých umělců a patřil 
k těm, kteří u císaře Karla I. vyprosili milost pro představi-
tele odporu vůči monarchii, Aloise Rašína a Karla Kramáře, 
a zachránil život mužům, kteří jsou spojeni s vyhlášením národ-
ní samostatnosti.* V této souvislosti je zajímavé, že církevní 
politika Vatikánu byla tehdy velmi rychlá – Vatikán okamži-
tě uznal Československou republiku jako stát, i když republi-
ka tehdy nevěděla, jak se k tomu má postavit. Na jednu stra-
nu si uvědomovala, že potřebuje podporu vatikánské politiky 
ke svému uznání dalšími státy, na druhou stranu zde byla vůči 
Vatikánu velká nedůvěra. Byla to delikátní otázka, protože před-

* Josef Doubrava (1852–1921) byl v roce 1903 jmenován 20. královéhra-
deckým biskupem a potvrzení svého úřadu získal od papeže Lva XIII.  
Od prosince 1918 působil také jako apoštolský administrátor pražské arci-
diecéze. 
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stavitelé nového státu věděli, že rakouští císařové byli loajální 
vůči církvi, i když stát byl konfesně neutrální. Svou roli hrálo 
také Uhersko a Slovensko a jejich církevní napojení na Vatikán. 
Trvalo tedy nějakou dobu, než se situace církve v Českosloven-
ské republice stabilizovala.

V roce 1925 se připomínalo husovské výročí a prezident 
Masaryk a mnozí další politici se účastnili oficiálních oslav. 
Masaryk navíc nechal vyvěsit na Pražský hrad prapor s husit-
ským kalichem.

Vatikán protestoval a odvolal z Prahy tehdejšího nuncia Fran-
ces ca Marmaggiho (v historii je to známá Marmaggiho aféra).* 
Předtím proběhla také pozemková reforma, v jejímž důsled-
ku se katolická církev a šlechta dostaly do ekonomicky velmi 
složité situace, jelikož mladý republikánský stát těmto spole-
čenským vrstvám nedůvěřoval. Je zajímavé, že církev ve chví-
li, kdy reformu spolu s aristokracií odmítla, ztratila velkou část 
venkova, protože střední a velcí rolníci spoléhali na pozemko-
vou reformu, aby se rozšířily jejich ekonomické možnosti. To 
byl také jeden z důvodů prohlubování nedůvěry mezi církví 
a obyvatelstvem. Sedláci sice nevystoupili z církve, ale setrvá-
vali pak už jen u plnění základních povinností. Tehdy se vlast-
ně rodí terminus technicus austrokatolicismus. Jako by vznikl  
ex post, ale v jiné konfrontaci. Sedláci, kteří se ve dvacátých 
letech 20. století postavili proti církvi (ještě v první dekádě 
stavěli velké pseudogotické kostely na venkově, dnes bychom 
řekli ratejny, které neměly žádný užitek, ale měly demon-

* Francesco Marmaggi (1870–1949) byl jmenován vatikánským nunciem 
pro Československo v roce 1923. K jeho odvolání zpět do Vatikánu došlo 
na protest proti rozhodnutí československé vlády slavit od roku 1925 Den 
upálení Mistra Jana Husa jako státní svátek.
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strovat jejich „vztah“ a jejich prestiž – tyto kostely jsou dnes 
největším problémem církve). K obrodě vztahu státu a církve 
došlo až ve druhé polovině dvacátých let, kdy se lidové straně 
podařilo v roce 1926 prosadit zákon o kongruu (ekonomickém 
dorov nání mezi státem a církví) a o dva roky později uzavře-
ním modu vivendi, který upravoval vztahy mezi Svatým stol-
cem a státem.

TD: Ani pro Vatikán nebyl vývoj událostí v poválečných letech 
zřejmě snadnou záležitostí…

Vatikán se hlavně snažil, aby nikde v Československu nepři-
šel ke slovu episkopát z vyšších společenských vrstev, ale spíš 
z lidových. Ať mi to mí předchůdci odpustí, ale tento episko-
pát neměl dostatečnou politickou orientaci. Proto svěřil poli-
tické působení do rukou kléru, který pracoval v křesťanských 
politických stranách. Tím došlo ke ztotožnění těchto stran 
s katolickou církví. Především v českomoravském prosto-
ru nepraktikující katolík, nejen nepokřtěný a nevěřící, tehdy 
říkal: „Lidová strana – to je katolická církev.“ Vyčítal si, že 
není dobrý katolík, protože nevolil lidovou stranu. V posled-
ních dvaceti letech se to sice mění, ale tyto resentimenty zde 
jsou dodnes. V roce 1929 si i prezident Masaryk uvědomil, že 
je ze státoprávního hlediska třeba využít propojení mariánské 
úcty v pietas bohemica a pietas austriaca. Za Rakouska-Uher-
ska ani císař František Josef I. nepřál poutním místům nemari-
ánským, protože podpora národních patronů se mu jevila jako 
nebezpečný projev odstředivých sil. Výjimkou byl částečně 
Velehrad, protože na Velehradě nebyla bazilika svatých Cyri-
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la a Metoděje – stojí tam mariánská bazilika a spolupatronát 
našich věrozvěstů získala až v první polovině 20. století.

Dostavba katedrály svatého Víta byla spojena s proroctvím 
o obnově svobody a suverenity a prezident Masaryk se při její 
dostavbě stal aktivním činitelem. Rok 1929 byl jako svatováclav-
ské milénium očekáván s napětím, jak bude prezident reagovat. 
Prezident napsal úvod slavnostního spisu, v němž se přihlásil 
k svatováclavské státnosti, a všechny sochy svatého Václava 
v den tohoto svátku obstoupila čestná vojenská stráž. Byl to jasný 
signál smíru mezi katolickou církví a státem. Ne že by bylo vše 
zapomenuto, vývoj však pokračoval dál. Je zajímavé, že katolic-
ká církev tehdy začala upevňovat své církevní školství, takže 
semináře, které po první světové válce zely prázdnotou, se hlav-
ně od poloviny dvacátých let 20. století zase začaly plnit zájemci 
o kněžství. Dnes hovoříme o nedostatku kněžských povolání; 
tehdy to bylo tak: seminář v Hradci Králové ve 20. letech měl 
sedm profesorů a tři bohoslovce, ale v roce 1935 měl už sto 
bohoslovců. Nastala obrovská změna, která byla dána tím, že při 
obsazení pražského arcibiskupského stolce Doubravu vystřídal 
Kordač. Byl to poslanec, profesor – mezi ním a prezidentem 
Masarykem byl sice napjatý vztah, ale zároveň respekt intelektu-
álů (Masaryk, Pekař a Kordač tehdy vytvořili jakýsi triumvirát 
a dokázali v některých bodech spolupracovat). Morava volila 
cestu volby lidového arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. 

TD: Situace na Moravě se snad něčím lišila?

Stojan zastavil odliv věřících a římskokatolických kněží do Čes-
koslovenské církve, který v Čechách za arcibiskupa Korda če 
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probíhal razantněji.* Kordačovo odstoupení mělo nejasné dů vo-
dy, které byly mnohostranné (věk, ale také jeho úsilí o skrom -
nější církev, což nechápal tehdejší nuncius, jemuž na  opak poslé-
ze vždy vyhověl olomoucký arcibiskup Leopold Prečan).** Roku 
1931 do Prahy nastoupil arcibiskup Kašpar, který byl na poměry 
první republiky jakýmsi enfant terrible. Jako první český biskup 
se vydal do Spojených států za českými emigranty. Měl velkou 
úctu k svaté Terezičce od Dítěte Ježíše. Nebyl frankofilem, ani 
nebyl představitelem „francouzské spirituality“, ale stal se jejím 
reprezentantem.*** Uvědomil si také, že především ve východních 
Čechách (Hradci Králové) se nemůže opírat jen o lidovou stranu, 
protože nejsilnější stranou na venkově byla strana agrární – 
a když se v Praze konal sjezd agrární mládeže, slavnostní boho-
službu měl hradecký biskup, nikoli pražský arcibiskup, což 

* František Xaver Kordač (1852–1934) byl římskokatolický teolog, duchovní 
a arcibiskup pražský. Byl budovatelem Arcibiskupského semináře v Praze-
-Dejvicích a podílel se na dostavbě katedrály sv. Víta. Po dvanácti letech, 
v roce 1931, na svůj úřad pražského arcibiskupa na vlastní žádost rezigno-
val. K důležitým důvodům jeho odstoupení patřila také snaha Vatikánu, aby 
se v pražské arcidiecézi výrazněji šířila myšlenka Katolické akce jako vyjá-
dření papežské politiky té doby. (Pozn. odb. red.)

** Leopold Prečan (1866–1947) byl 11. arcibiskup olomoucký a metropoli-
ta moravský (1923–1947). Arcibiskupem byl jmenován v roce 1923. Měl 
velké zásluhy o rozvoj Velehradu, zasadil se též, aby byl velehradskému 
chrámu udělen titul basilika minor. 

*** Karel Kašpar (1870–1941), 21. biskup královéhradecký (1921–1931) a 32. 
arcibiskup pražský (1931–1941). Kardinálem se stal 16. prosince 1935. 
Roku 1921 byl jmenován biskupem královéhradeckým. Roku 1931 byl 
jmenován pražským arcibiskupem a roku 1935 byl za své zásluhy jmeno-
ván kardinálem. Zemřel 21. dubna 1941 v Praze, je pochován v Svatovít-
ské katedrále. V roce 1937 položil kardinál Kašpar základní kámen pro 
kostel sv. Terezie z Lisieux u salesiánů v Praze-Kobylisích, dodnes jediný 
kostel zasvěcený této světici na území České republiky.
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vyvolalo jisté napětí a Vatikán se rozhodl pro nominaci Kašpara, 
protože se jim jevil jako člověk, který není vázán na minulost 
z doby před první světovou válkou. I ve Vatikánu se tehdy začaly 
prosazovat kruhy, které viděly ve francouzském modelu církev-
ně-státní otázky možnou cestu. Proto tehdejší rektor katolického 
institutu, pozdější kardinál Baudrillart, tehdy navštívil Prahu, 
bydlel na nunciatuře a studoval zdejší situaci. Jako řešení dokon-
ce doporučil odluku církve a státu s tvrzením, že nepřátelská 
odluka církve od státu francouzské církvi pomohla, protože 
klérus je mnohem více pastoračně za pojen. 

TD: V roce 1935 abdikuje prezident Masaryk. Nakolik pozname-
nala volba nového prezidenta vztah církve a státu v letech mezi 
válkami?

Po Masarykově abdikaci se pochopitelně hned jednalo o volbě 
nového prezidenta. Na stole byli dva kandidáti. Jako zástupce 
liberálně-levicového (nikoli komunistického!) tábora Edvard 
Beneš a jako kandidát pravice prof. Bohumil Němec. Prezi-
dent Beneš byl v prosinci zvolen díky nunciatuře (zasáhl tehdy 
nuncius Saverio Ritter).* Otevření archivů však přineslo zajíma-
vé podrobnosti. Do Vatikánu přicházely zprávy, že oba kandi-

* Saverio Ritter (1884–1951) byl od roku 1935 čtvrtým vatikánským nunci-
em v Praze. Po vzniku Slovenského štátu přešel roku 1939 do Bratislavy, 
ale kvůli neshodám se slovenskou vládou se vrátil do Říma. V roce 1946 
byl znovu dosazen jako internuncius do Prahy, ale kvůli nemoci svou funk-
ci prakticky nevykonával. V roce 1949 byl pro podporu vládě se protiví-
cích českých biskupů odvolán československou vládou a dočasným vede-
ním nunciatury pověřil svého tajemníka Ottavia de Livu. Ten byl v souvis-
losti s číhošťským zázrakem definitivně odvolán z funkce a od té doby byla 
po celou dobu komunistického režimu pražská nunciatura neobsazena.
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