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CÍRKEV A STÁT 1948-56 V ČESKOSLOVENSKU

Budeme se zabývat hlavními body vztahu státu a církve v Českoslo
vensku v letech 1948-56. Slo o nejtragičtější usek života církve a nej
temnější období historie Českého a slovenského národa. Z hlediska vzta
hu komunistické moci a církve se rozpadá do dvou etap. Dělícím mezníkem
je duben až červen 1949. S jistou dávkou nepřesnosti lze charakterizo
vat, že v prvé etapě převažovala snaha či pokusy o dohodu, v druhé do
minoval boj. Podrobněji se věnujeme druhé etapě, v prvé se omezíme na
výčet hlavních událostí,
Bezprostředně po nastolení komunistické moci v únoru 1948 neexi
stovaly vnitřně a mezinárodně politické podmínky příznivé pro dohodu.
Pro vedoucí komunistické kruhy je charakteristické, že na všechny spo
lečenské záležitosti nahlížejí hlavně nebo výlučně'mocensko-politicky.
Z tohoto hlediska také posuzovaly církev a vymezovaly svůj vztah k ní.
Nepovažovaly ji za kulturně-sociáiní instituci, ale za politickou sílu,
která ohrožuje jejich mocenský monopol. Předseda Klement Gottwald a g e 
nerální tajemník strany Rudolf Slánský již několik dní po únoru 1948
označili církev za posledního a nejnebezpečnějšího nepřítele režimu.
Slánský hovořil o církevní organizaci jako o struktuře politické stra
ny. rJ-eji organizační síť je dokonalá,57 říkal funkcionářům, ?;její vikariáty, to jsou vlastně okresní sekretariáty* .biskupové.. s_ je jich kon- zistořemj krajští političtí sekretáři.55
y komunistickém vedení od počátku existovala myšlenka na odtržení
církve, od Říma, záhy dostala podobu vytvoření národní církve, která by
sloužila režimu. Osm let tato koncepce určovala církevní politiku stá
tu a jeho vedoucí funkcionáři nepochybovali o nutnosti zásadního kon
fliktu s církví, pouze se různily názory na .příznivý moment jeho vy
provokování.
Mezi představiteli církve naopak panovala nevíra v upřímnost pro
jevů nové iroci o respektování svobody náboženství a činnosti církve.
Vycházeli z přesvědčení, že nekřesťanská vláda nemůže mít dobrý poměr
k náboženství, v čemž je utvrzovala i řada krutých zásahů místních funk
cionářů proti církevním institucím v únoru 1948 a po něm. Přesto sí
přáli dohodu s vládou, ale na druhé straně jim mnohé důvody nedovolova
ly svázat se s novým režimem politickými proklamacemi loyality a podpo
ry. Iv hlavním důvodům patřily tyto: nejistota, co udělá komunistická
moc zítra, nebo jak to řekl litoměřický biskup Trochta ministru hlexeji
Čeničkovi: :,Vy jaksi víte, co církev je, my však dobře nevíme, co jste
vy"!” Dále přesvědčení, že. komunisté usilují o dohodu; aby posílili svo
ji moc z.e jména -před. parlamentními volbami v květnu 1948. Konečně mezijaár-odní ohledy, neboť šlo v historii o první politickou dohoduynezi ^
církevními hodnostáři a komunistickou mocí. ,;Nikdo jiný nestojí zatíra^
tváří v tvář, opět z Trochtova projevu, „této skutečnosti, a proto nás
jiní mohou prohlásit za zrádce.-í;
Rozhovory mezi státem a církví začaly bezprostředně po únoru 1948
a' skončily neúspěšně v březnu"1949. Během této doby byly dvakrát'přeru
šeny. Poprvé 25. května 1948, když biskupská konference setrvala^ňa
svém rozhodnutí o zákazu politické činnosti knězi a nepovolila ministru
zdravotnictví knězi Josefu Plojharovi, úzce spolupracujícímu s komuni
sty. kandidaturu na poslance. Podruhé 18. června, když pražský arcibis
kup Josef Beran trval na zveřejnění Plogharovy suspenze pro neuposle
chnutí zákazu o politické činnosti kněží a zveřejnění postoje církve
k její účasti při volbě Gottwalda presidentem republiky. Skutečné důvo
dy obou přerušení rozhovorů byly hlubší, kořenily v církevně-politicke
situaci».Představitelé komunistické moci měli před volbami zájem na
j ednání«. .zár-ovcn -v-2ak místní funkci ,cnáři i _ý.# odn.í i ns t itu na...pro.vád ěl i
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'perzekuci církve - omezovali její tisk, rozpouštěli církevní spolky,
zrušili radu církevních škol, vyvíjeli nátlak, na-kněze a za zády bis
kupů se jc snažili získat, pro politickou spolupráci s úřady, V té době
se nacházelo 68 knězi a několikrát více laiků ve vězení za církevní zá
ležitosti, K třetímu kolu rozhovorů došlo 17. února 1949? a to po ná
vštěvě biskupů u presidenta Gottwalda, Zástupci vlády v jednání s cír
kevní delegací, vedenou Trochtou, předložili biskupům'čtyři podmínky:
vyhlášení loyality vládě, zrušení suspenze k n ě z i , zastaveni diskrimina
ce kněží, kteří spolupracují s vládou a suspenzi knězi, odsouzených za
tav, protistátní činnost. Když se 22.-23* března sešla v domě Charity
ve Smokovci biskupská konference, aby zaujala stanovisko ke čtyřem pod
mínkám vlády, objevili účastníci v místnosti porad odposlouchávací za
řízení. Poslední pokus o dohodu ztroskotal. Na obou stranách vzrostla
pozice těch, kteří už dříve pochybovali o možnosti dohody. Ve vládním
táboře to byli nižší komunističtí funkcionáři, pracovníci bezpečností
a knězi, stojící v opozici proti církevní hierarchii. 2 politiků je r e 
presentoval především Čepička, pověřený komunistickým vedením církevní
mi záležitostmi, který už na rozhraní let 1948-49 považoval dohody za
nemožné a. jednání za nsúčelné* pouze Gottwaldův pokyn, že chce mít do
hodu, ho přiměl k únorovému jednání. Také mezi bis.kupy nebyla vrchu
dřívější Beranova nevíra v možnost dohody s vládou. Pouze Trcchrna si
ještě""v polovině roku 1949 udržoval mírný optimismus.
25. dubna 1949 projednávalo předsednictvo Ústředního výboru KSČ
Čeviokovy návrhy dalšího postupu v církevní politice. Nebyly nové. Už
v letě 1948 komunisté zformovali dlouhodobou koncepci boje s církví.
Bylé obsažena v návrzích na řešení náboženských otázek a v důvěrných
projevech Gottwalda, Slánského a Čepičky. Konečným cílen koncepce bylo
oddělit katolickou cirk/ v od Říma a přeměnit ji v národní církev. Ces
ta k cíli se členila do tří etan. Prvou charakterizovaly čtyři úkoly:
přesvědčit věřící o kladném postoji režimu k náboženství, odhalit hie
rarchii jako služebníka cizí moci - Vatikánu, připravit zákony, zajíšKují ;i kontrolu církví státem a trestně stíhat všechny pokusy o zneuži
tí náboženství proti vládní politice. Druhá etapa obsahovala izolaci
církevní hierarchie a vytvoření nového mluvčího českého a slovenského
katolicismu, tzn. z věřících a kněží ustavit Svaz českých a Svaz slo
venských katolíků, se kterými by vláda jednala^jakous představiteli
církvec V třetí etapě se předpokládalo oddělení od Říma tak, že Svazy
prohlásí katolickou církev za národní, nezávislou na Římu, převezmou
j e jí m-° iet ek a zajistí vys ve c ení sv ý ch bi ak u p ů ,
láíuéry a obsah koncepce projednával Slánský na schůzi Informační
ho o vra komunistických stran v červnu 1948 se sovětskou delegací úd anovem, líslenkovem a Suslovem. f;Blahopřáli nám,'" sděloval Slánský
svému#vedení, J;jestliže se nám to— pmiaří ."
če piek vvy návrhy r 25. dubna r-e jednoznačné or:, entovály na boj,
„který-neměl vyhrotit v otevřený náboženský konflikt, ale odehrávat s e —
na politické-základně* V této počáteční etapě vytváření předpokladů
pro zroi národní církve šlo re dle Gottwalda o to, vyvolat politickou,
krizi u nich, tj. docílit toho, aby se pustili do sebe,:: to znamená
sjednotit věříc! a nižší klérus proti Vatikánu a jemu poslušným bisku
pům c
Útok moci se proponoval po dvou liniích - politické a administra
tivní. Politická linie se soustradovala na tři hlavní úkoly: vyvolat
hnutí katolíků - z knězi i věřících - usilující c dohodu statuna cír
kve, vyzvedávat cyrilometodějskou tradici a prosazovat bohoslužby
v české a slovenské řeči, Smyslem administrativních-opatření bylo po
stavit církve pod legální kontrolu státního aparátu* Tvořilo je deser
administrativních zásahů - ja k o-.-úplná likvidace církevních^spolku,
škol, tisku, zákaz činnosti kněží mimo-koatel,^vytvoření sítě církev
ních referentů v kraji, okrese a důvěrníků v místech, kteří budou i n - ^
formovat -o činnosti faráře jak v kostele, tak mimo něj.7 členové před sedni.e.tva ÚV -schválili narychlenou realizaci návrhů.*.-.!ouze někteří -
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nejsilněji předseda vlády Zápotocký - nebyli přesvědčeni, že pro tako
vý útok jsou už zralé podmínky.
^
^
^
Následovala řada administrativních zásahů, většinou protizákonných.
Rozrušení dosavadních forem styku biskupů a kněží sledoval téměř úplný
zákaz vSech církevních tiskovin, včetně biskupských oběžníků; ^minister
stvo školství vydávalo Věstník katolického duchovenstva, který přinášel
pokyny státu kněžím, včetně konkurzů na uprázdněné fary. Úřady povolo
valy veřejná shromáždění, která dosud církev organizovala zcela svobod
ně, jako např. poutě. Místní funkcionáři sledovali.kněze a jejich kázá
ní, v ústředí Národní fronty se speciálně zabývali biskupy, aby je m o 
hli „nabourávat jako exponenty cizích zájmůí?, jak prohlásil Čepička.
Dohled nad kněžími a nad ordináři znásobila bezpečnost a také církevní
referenti''v okresech a krajích. Počet knězi, vězněných "za výkon své
služby 9 rostl, lake politická linie se plnila. Stupňovala se propaganda
proti Vatikánu a biskupům, komunisté organizovali podpisovou kampaň v ě 
řících, požadujících na episkopátu dohodu s vládou, ačkoliv vedení stá
tu na jednání zájem nemělo. Na knězích byly vymáiaány. podpisy pod pro
hlášení obdobného obsahu.
Součástí přípravy byly i porady s kněžími, kteří vykonávali komu-,
nistickou politiku v církvi. Oficiálně se nazývali pokrokoví nebo vlas
tenečtí, ve skutečnosti plnili funkci komunistické frakce v církvi. Na
-počátku jich bylo jen dvanáct a nepočínali si pouze jako pasivní vyko
navatelé pokynů. Kromě toho, že nahrazovali komunistům neznalost cír
kevních poměrů, Činili se i jinak. Na své pr\Té schůzce /28. dubna/
s nadšením přijali usnesení před.sednict\ra UV o círke\rní politice, po
zději doporučili Ustavit zmocněnce do konsistoří a také prosazovat ve
Vatikánu odvolání Berana a, než k tomu dojde, tak jeho izolaci.
Připomeňme ještě na počátku útoku komunistické mocí proti církvi
několik informativních údajů: Při sčítání lidu v únoru 1950 se k římsko
katolickému náboženství hlásilo 8,948.275, t j . 76,42 % obyvatel, z ttho
byl k 31.12.1951: 1,127.491 komunistů, tj. 64,5 % členů strany. Celkový
počet kněží, řeholníků a řeholnic činil 21.937 osob.
Církev se bránila. Biskupové jednotlivě nebo jako sbor protestova
li proti každému administrativnímu zásahu - avšak marně. Velmi často
se scházely biskupské konference - tak, aby o nich úřady nevěděly obracely se na kněze-.a-pokyny .a „výzvami a s dopisy na představitele
státu.
Napětí se prudce zostřilo vyhlášením Katolické akce, jak komunisté
pojmenovali svoje tzv. hnutí katolíků. Po ustavení ústředního vedení
10. června připravovali krajské a okresní konference věřících, na kte
rých se tvořily výbory Katolické akce. Nižší funkcionáři dostávali z k o 
munistického ústředí instrukce, které jim důrazně připomínaly v že boj
j3_..církevní hierarchií je hlavní frontou boje s reakcí. Zároveň*jim ukládely.získávat podpisy pod Katolickou akci hlavně od kněží, sledovat
jejich kázání a zda čtou pastýřské listy, jejichž publikaci úřady zaká
zaly. Před 10. červnem podepsalo kolem 240 kněží prohlášení o účelnosti
dohody státu a církve. V tisku byli uvedeni, že soulilasí s Katolickou
akcí. Potom moc neobyčejně zesílila svůj nátlak a počet podpisů se zvý
šil .
Církev odpověděla na tento dosud nejsilnější útok proti své' jedno
tě rázně. Krátce před zrodem Katolické akce se radili tři biskupové,
Beran a zástupce internunciatury v Praze Verolini o .zákroku-proti kně
žím, kteří podepsali prohlášení. Rozhodli o exkomunikaci osmi, u kterých
předpokládali, že budou funkcionáři nové organizace. Církevní šestka --pomocný orgán předsednictva ÚV KSČ složená z jeho členů, ministrů Če
pičky, Kopeckého, Bierlingera, Širokého, Clementise a Nejedlého - dosta
la zprávu o poradě biskupů a rozhodla kněze do funkcí nevolit. Biskupský^sbtrr -vydal pastýřský list z 15. června s příznačným názvem Hlas bis
kupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. Prohlašoval Katolickou
akci za rozkolnícké hnutí, jehož organizátory a účastníky stihne exkomu
nikace .__Komuni_st ičti furkcjjmáři měli^ kngzim v jeho— č t
n it .^JBls—
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kupové a děkani js.1 na.li s těmi knězimi, jejichž jména ss objevila v no
vinách. Ninozí podpisy odvolali a prdtbžre''o'tom tisk mlčel, vydali vlast
ní prohlášení důvěry biskupům. V některých dieceších skládali duchovni
nový slib věrnosti církvi a ordinářům. Nejostřejší průběh měla kampaň
na Slovenskus kde v řadě obcí došlo až ke střetnutí ozbrojené moci a v e 
řejných činitelů s věřícími, kteří bránili své kněze před nátlakem.
20, Června vyhlásila Svatá stolice exkomunikaci všech, kteří ke Ka
tolické akci „vědomě a dobrovolně p ř i s t o u p i l i . Biskupové nebyli jedno
tná v hodnocení účelnosti tak rozsáhlé exkomunikace a způsobu její rea
lizace. Na. konferenci 13. s r p n a ‘se shodli na tom, že budou exkomunikacní
dekret vysvětlovat tak, že se nevztahuje na ty, kclož byli jakýmkoli způ
sobem k podpisu donuceni a nebo pouze podepsali výzvu k jednání vlády
s biskupy. V den vydání exkomunikačního dekretu oznámilo ministerstvo
školství výnosem neúčinnost církevních trestů, ukládaných z politických
důvodů, tj. pro spolupráci se státní mocí. Druhý den ve stejném duchu
vycbýla prohlášení vláda. A opět - komunistické ústředí uložilo svým
funkcionářům zamezit kněžím Čtení exkomunikačního dekretu a ty, kteří
neposlechnou, trestat pro politické zneužití kazatelen. Děkany, kteří
exkomunikaci knězi, prováděli, zbavit úřadu a postavit před soud..
• Hlavním terčem útoku moci v té době byli Beran a Verolini* Z taj
ných zpráv bezpečnosti vedoucí komunisté vyvodili, že právě oni stojí
v čele houževnatého odporu. Snažili se je izolovat, což byl jeden z dů
vodů, že se o Verolinim hovořilo v procesu s maáarským kardinálem
Mindszentynj, čehož použila pražská vláda jako záminky jeho odvolání
z Prahy. U Berana byla záminkou domovní prohlídka včetně zabrání kon
zistoře a k tomu účelu organizovaná provokace v chrámu sv. Víta v den
Božího těla 1349.
Katolická akce způsobovala názorové diference a přesuny u obou bo
jujících stran. Už v době příprav odmítla většina členů komunistického
vedení ostře formulovanou pasáž o církevní poli táce v projevu Václava
Kopeckého pro 9. sjezd. Nakonec však Čepička u Gottwalda prosadil, aby
se neměnila. Závažnější bylo Plojharovo zakolísání. Ten vyslovil po de
setidenních zkušenostech výhrady k takto organizované Katolické akci,
doporučoval jednat s biskupy, kteří „jsou. tlačeni zbytečně daleko, jak ^
jsme ani nechtěli.'” Po rozhovoru s čepičkou se svých výhrad, vzdal. Také
první stanovisko- vedení lid ové strariy^ic-^kmat'--/-b^ý_.k.ejmunisty neuspoko-^
jilo, za tři dny muselo., jaří jmout nový text, pro který n ehT asríTai-i— č iyři ^
jeho členové.
Katolická akce představovala ve vztahu státu a církve jedno z nej,.G.stře jří ch střetnutí. Šlo v ní totiž o víc než o poli tick v tlak na bis
kupský sbor, šlo o pokus nahradit jej v jednání s vládou vedením k a t o 
lické akce. První vlna podpisů knězi a věřících vyvolala i u Gottwalda
představy o začínajícím úspěchu. Potom se příliv zastavil a naopak síli
lo odvolávání podpisů. A navíc, po exkomunikaci se i mezi organizátory
Katolické akce objevovaly pochyby o úspěchu, neboř podle nich S.suspen-^dováný .kněz nemá pro nás vlastně cenu1’. V září potom už přicházely zprá
vy o krizi akce, o rozpadu jejích okresních i krajských výborů. Tento
pýoees nezachránily ani finanční injekce Národní fronty. A tak záhy po
•svém zrodu Katolická akce nečinně skomírala, a to ještě několik let.
Osiková bilance byla oro komunisty neúspěšná, žádného z proponova
ných cílů nedosáhli. Příčin neúspěchu bylo několik. Zajhlavní považuji
skutečnost, že komunisté neměli ponětí, s kým se pouštějí do boje. Ne
znali protivníka a postupovali proti němu jako proti politické straně.
Použili nocensko-politi ckeho schématu, který se jim osvědčil v boji pro-.,
ti sociální demokracii a národním socialistům. Představovali s i , že cír
kev vnitřně rozloží vyvoláním politického hnutí v jejích řadech. Jenže^
církev není politická strana. Skuteční věřící a knězi ýs-ou s ní spojeni
mnohem^kLXně-ýŠím poutem, než je politický zájem, a to vírou, tradici,
životním postojem a mravními h ad notami . Vůči nim je pp.liti.cky motivová nv_bn-^ jiiálo^ú-Činriý-^__ ...
"
~.. •_ ....
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Katolická akce jaňo politické hnutí ztroskotala., první pokus o roz
štípení církve neuspěl. Komunisté se v příštích čtyřech lstech koncen
trovali na čtyři hlavní úkoly; 1/ dovršit státní kontrolu církve, 2/ m a 
ximálně ji izolovat, omezovat její činnost'a zdroje vlivu, 3/ prosadit
„své kněze'"' do vysokých církevních úřadů a rozložit jednotu knězi a
4/ vyřešit prollém biskupů.
Výstavba systému statní kontroly církve pokračovala jmenováním
zmocněnců či komisařů do biskupských konzistoří a výnosy ministerstva
školství a vnitra, které .ukládaly povinnost oznamovat úřadům konaní vi
káři ěitnich a děkanských porad a předkládat ke schválení past irské listy,
instrukce knežím i výzvy veřejnosti. Páteř systému státní kontroly cír
kve tvořily tzv. nové církevní zákony č. 217 a 213 z 14.. října a vládní
nařízení č. 219 a 2,23. Týkaly se hospodářského zajištění církve a zříze
ní církve a zřízení Státního úřadu pro věci církevní. Měly dalekosáhlé
důsledky pro život církve, měnily církevně náboženské poměry bez církve
r -.-v svém"1"celku byly, slovy biskupů, „útokem na organizaci, řád^a život
církve, a tím ohrožují náboženský život.'7 Biskupové tak velmi přesně
vystihli záměr komunistického vedení, které už 6. července 1949 roz
hodlo využít zákony k celkové přestavbě církve. Zejména tato straníka
církevních zákonů vyvolala proxest a odpor knězi.
hospodářská stránka, v prvé řade statní platy knažím, brala v^ko
munistické církevní-politice vj-znemncu roli. Její tvůrci nebrala važne
několikerá prohlášení biskupů, že materiální.zále.žiiosxi jsou pro^ ně a
pro náboženskou činnost církve až na— naist-ě posledním, ,.My jsme kvůli
■této- věxuU -í:eur oni i i jediné slzy a prosil bych J- říkal Trochta ^ministrům,
,-aby toto bylo přijímáno upřímně.” Ovšem i biskupové viděli vec poněkud
jednostranně. Měli pravduj-pokud šlo o konfiskaci církevního majetku,
ne však zcela v případě kněžských platůkMajetkovými^přesuny dosavadní
a neutěšené sociální postavení knězi bylo ohroženo^ rouze jedna třetina
dostávala nedostačující státní oři spěvek na záklene zákona o kongrui,
zbytek se ocitl v úplná -sociální nejistotě. Zejména n<? teto sociální
skutečnosti postavili komunisté plán druhého úderu, druhého kola boje
proti jednotě církve.
x
.
N,v ,
2. července obdrželi biskupové návrh platového zákone knězi, aby
se k němu vyjádřili. Odmítli jej, protože znamenal^omezeni stavovské
svobody a svobodného církevního řádu. Požadovali místo noho rouze^ úpra
vu dosavadního zákona o kongrui z reku 19 23. líc xom -se- usnesla ^tane
biskupská konference 14. srpna a ona i ordinari jednoxlive se domáhali ^
obnovy jednání s vládou o teto i dalších spornýcn otazkucn. a o k u h l S oiure
vedení .schválilo návrh na diskusi krvží o platovém zaiconu, 8 to jak
v i n d iv id u ílnic a rozhovorech, tak na Trik ar i atní čh^poradách» ^Piroa n 3.
fronta do?ti’vela z porad r^z-ol-ucš--souhlasné i odmítavé. 7robi tem roo.nostářům, kteří vyzývali k ořnií tavým-rezolucím, zakročila ^bezpečnost ? ^
kromě několiko vikářů a děkanů vzala, do vazhy_i a-poerial..sk-ehr^jimir_-sý;:y-toravv č'es.kéi'1 .Těšíně Qnde:-?ku.
v
_.n
Mňrodní fronta uváděla, že pouze 30 % knéží se^rozhoone postaviy°v
proti zákonu, podle církevních kruhů morálně oomitli_ zákony /si co.ni kně
zi, avšak pouze 20-30 % by plat podle zákona nepřijalo. Chrkevni kruhy
si uvědomovaly, že hrozí nebezpečí rozštěpení knězi a navrhovaly, a>.y
biskupská konference dala jasné pokyny, jak se mají o.uchovm zocnovay
v případě platů a s tím spojené povinnosti složil slic /ornee ^ fltiae.
Reálně oceňovaly, re zákony budou bez ohledu na četne p/. oteš cy ni srnupú, Vatikánu i kneží přijaty a že za takové situace je^ilevni uarze^
jednatir'tl
.uck<>vní.ch. Je^ich.r^á”'^b.v.,s-e--.z--b7 i^éhr' bi.cmupske. kcnxsrence^ 2 ,
října a shrnula je do Jtěchto směrnice Za prvé nezakazovala pri.jmouu
p l a t , protože to předpisuje zákon, ovšem přijetí plaxu nesmi «-ft sp-oje-^
no se závazkem, kxerý by odporoval církevním předpisům. Za d r u n e ^ i o v n e z
se nezakazovalo složit slib věrnosti , avšak k jeho .formulaci ^ je tve. -<■
připojit písemně či ús-tn&„.vš£u_nckiad-oho--.p a.
ní._y
c o z ^ / 1IiJ*
jcA rkfijKním i z_áko.ny.Jí

Biskupská konference, která se konalo ve sklíčené atmosféře, zá
roveň v petici vládě požadovala obnovu jednání''a revizi církevních zá
konu. Zápotocký odpověděl velice tvrdě, petici označil za projev ne
přátelské
činnosti a odmítáni občanské poslušnosti. Také biskupové
přiostřili svoji odpověá z konference 17. listopadu. Opět.vyzvali vlá
du, aby prováděcími.»-nařízeními k církevním zákonům zabránila hrubým
zásahům do života církve,:která je de f a c t o •postavena mimo zákon.
K 1. listopadu obdrželi kněží plat podle nového 'ZáltohB-hbBiMa ýjěj
nevrátil. U ordinářů komunistické vedení určilo počkat, „až se sami
přihlásí*”. Ti se však už v říjnu rozhodli plat odmítnout. V lednu a
únoru 1950 skládali kněží prvé až třetí hodnostní stupnice slib vernos
ti. V českých zemích bylo z 3.214 kněží pozváno 2.916, složit slib od
mítlo šestnáct. Stejný počet odmítl na Slovensku z -2.112 pozvaných leně
ží všech církví. Kolem 40 % původně hodlalo k formulaci slibu připojit
výhradu, doporučenou biskupy, ale pod tlakem funkcionářů lidové správy
od toho upustili. Ti, kteří odmítli složit slib, byli podle usnesení
církevní šestky internováni ve. zvláštním klášteře. Kněží vyšších stup-nic byli ke slibu zváni individuálně, z biskupů jej složil pouze je
den - Eltschkner.
/
Druhý pokus o rozštěpení duchovních nepřinesl komunistické moci
očekávaný-výsledek, ale ani úspěch biskupského sboru nebyl tak jedno
značný jako v případě Katolické akce. Ta nevjn/olala u kněží žádnou di
ferenciaci, zatímco v kampani kolem platového zákona se rozdíly přece
jen projevily. Komunistické vedení rozdíly přeceňovalo, Gottwald hovo
řil už o politické porážce vysokého, kléru, neboř kdyby dali zákaz při
jímat platy.*.„zůstali by izolováni a kněží by byli šli proti nim a m ě 
li jsme tady takové schisma, takový rozkol, .jako v.historii málokdy..
Katolická akce by bylo proti tomu hadr.15
Komunisté si mnoho slibovali i od dalších ze souboru církevních
zákonů, jako od povinnosti občanských sňatků a státního vedení matrik.
Největší význam připisovali pravomoci a činnosti církevního úřadu.
Spolu s církevními tajemníky v okresech a krajích, se zmocněnci v kon
zistořích a s, tsv. státně bezpečnostní ochranou ordinářů tvořil nový
úřad, vybavený velkou mocí, cizí těleso, hrubě zasahující do života
církve. Na počátku Gottwald vyzvedával tuto stránku jeho činnosti:
„Dnes je to tak, že my vidíme do jejich krámku, dřív jsme tam nevidě
li... dnes už je máme všechny v seznamu, každéh.o~-z-^nhcJr*__každý...z nich
j e j aks i z ař a z e n , kl a s if ikován.11.
Celkově lze konstatovat, že biskupové správně- ocenili hrozivé dů
sledky zákonů pro., .budoucnost církve a jejich odsouzení odpovídalo po
st o-ji--trémeř-všech duchovních. Nemohli však riskovat ještě hrozivější
následky, které by postihly církev, kněze i věřící, kdyby je vyzvali
k otevřenému odporu proti zákonům. Tuto taktickou variantu biskupů
nesprávně oceňovali vedoucí komunisté, prohlašovali svoje přání za sku
tečnost, když tvrdili, že „cesty drobného katolického duchovenstva a
biskupů a Vatikánu se dnes již rozcházejí11 /Kopecký/. Jejich opojení
z úspěchu nepodlomily ani obtíže ve vlastní fronte. Opět se totiž oblá
silo Plojharovo kolísání, který se úmyslně nezúčastnil schůze vlády,
která jednala o osnovách zákonů a nechtěl ani přijít do parlamentu*
Teprve hrozba ztráty ministerského křesla ho přiměla k poslušnosti.
Úsilí moci o izolaci církve, omezování její činnosti a o likvida
ci zdrojů jejího vlivu se odehrávalo na mezinárodní a vnitřní scéně.
Na té první šlo především, o úplně zpřetrhání styků biskupů s Vatiká
nem a po státní linii o přerušení diplomatických styků. Nemůžeme se
touto věcí podrobně zabývat, jenom připomeňme, že s realizací tohotu
záměru byla spojena provokace, tzv. čihošřský zázrak s jeho tragický
mi následky. Ze zásahů vnitřní— povahy byla nej.djileůi.tejš í ,.n ásilná..1 ik vidace řecko-kafobické cíxkve a ř e h n i l - ^
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Tjvni/zmínku o snaze protlačit ruskou.^raYOblsmou církev na mís' to recko-katolxeké, která mela ns 'východním' Slovensku kolem 300 tisíc
.vyznavačů, nacházíme' v -srpnu 194-8. Církevní oddělení Národní .fronty
..projednávalo £ představiteli pravoslavné církve ^pracovní program, kte*:ry olšehověl úkol získat několik řeckokatolických kneží a kostelů na
■východe státu. A v lednu -1949 dostalo zprávu o církevních poměrech na
východním Slovensku. Její autor je varoval pre'&krychlou katolisací.
řecko-katolické církve 1 uniatů
navrhoval -udělat ^vše, aby této katolizaci uniatů bylo zabráněno a Vyvoláno v uniatském duchovenstvu
hnutí pro návrat k pravoslaví . 77
Podnět k zápasu, obrazně řečeno, o příslušnost řecko-katolické
církve k Římu,5i”Moskvě, byl na světě. V srpnu a září 1949 pokročil
natolik, ze Národní fronta a vedení pravoslaví připravovaly kampaň
k likvidaci uniatů, která, se mola rozhořet po návratu exarchy Jelevíerije z Moskvy, Začala tiskovou válkou, v prosinci pokračovala zís
káním věřících"pro přechod k pravoslaví. Plán této etapy vypracoval
G-ustáv Husák a koncipoval jej dlouhodobě.' Avšak představitelé pravo-'slaví y Moskvě i Praze -podle Fierlingera ;:se velmi aktivně exponova■ li za urychlenou radikální likvidaci uniatské církve . 17 Chtěli začítv lednu 19 50“ a. to návštěvou delegace pravoslavné církve z Moskvy na
Slovensku, část-vedoucích komunistických funkcionářů na Slovensku
v Čele s Husákem s návštěvou delegace a s rychlou likvidací ‘uniatů
nesouhlasila, strašily ji neblahé zkušenosti s Katolickou akcí. Cír
kevní- šestka však prosadila opač n é .stanovisko. Po návštěvě metropo
lity Nikolaje začala poslední fáze plánu*, a to zakládání tzv. návra
tových výborů z řecko-katolických knězi, laiků i věřících a příprava
sjezdu jejich zástupců, který měl vyhlásit přechod řecko-katolické
církve k pravoslaví. 27. února 1950 zamítlo komunistické vedení n á 
mět na-několikaměsíční odklad a ulo&ilo zahájit akci hned, neboř od
dálením by se podmínky pro úspěch akce 'zhoršovaly. Za její vyvrcho
lení prohlásilo nejen sán přechod, ale*'též í;internaci biskupů Go jdiČe a Eopka^a vedení řecko-katolické církve77.
Kampaň narazila na odpor věřících a knězi, ’kter^ vyvolával ner
vozitu místních funkcionářů. Ti zesílili nátlak na kněze a věřící,
přistoupili, k věznění zvláště aktivních odpůrců, v mnoha otcích došlo
,1c nepokojům. Na 28. dubna svolali tzv. mal?/ sobor - konferenci zástup-ců-Jiávratových výborů, ve kterých měli převahu komunističtí funkci
onáři. tjkolem konference bylo. zvolit ústřední návratový výbor. Avšak
2 7 - clubna se krajští komunističtí funkcionáři náhle rozhodli přeme.. nit malý sobor ve velký, a to zajištěním účasti několika set lcor.unis-^
tu a vyhlásit na něm přestup k pravoslaví. Motivem tohoto kroku byla
rostoucí nechuř k pře štucu i mezi těmi kněži m i., kteří už souhlasili.
Z 267 duchovních se kladně vyslovilo pouze 10 °/o a někteří z nich od-,
padali nebo začali pochybovat. Ještě v noci /27.4./ si krajští funk
cionáři vyžádali od ministra Zdeňka Fierlingera, předsedy církevního
úřadu, který se dotazoval podpředsedy vlády Viliama širokého, souhla
su se svým. rozhodnutím a také s okamžitém zajištěním Gojdiče a fíopka.
během noci zmobilizovali kolem tří tisíc komunistů k účasti no velkém
soboru. Ti 28, dubna 1950 odhlasovali likvidaci řecko-katolické církve,
Způsob likvidace se nesetkal s pochopením v Praže~.„...Církevní šest
ka kritizovala unáhlenost a nedostatečnou přípravu, akce. Doporučila,
aby clrkevní-juřad-vyčkal se zveřejněním uznáni přecnodu, které publi
koval teprve za, měsíc, a to ještě na nátlak představitelů pravoslaví.
Ministr bezpečnosti Kopřiva předal Gottwaldovi negativní poznatky
Státní bezpečnosti. Dokonce ona poukazovala na nepřístojné metody,
používané během akce, což Pi arJ-ing er př i žnul . Sáležitoe-1^-an.l_.iii>tv«a^nebyla vyřešena. Koncem-aervna—
totiž objevila snaha „už přestouplý.chx
hodnostářů o obnovujslovenské autonomní řjacko-^kat-oliché církve. Fa
zvláší—rrvcě3.ané- ponedš 26 . července zástupci vlády-"tyto tendence kategorioky-o dmíil JÍ^:Ingiblóm-''b7ál i s kněžimi... Koncoax-sxpm 19 50 jich ..Jen
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102 složilo slib pravoslaví? -97 zůstávalo na farách bez slibu, 55 jich
bylo internováno a Čtyři nezvěstní. Církevní úřad určil internovat i
97 knězi bez slibu, lakový postup se nelíbil Sovětům. Velvyslanec Silin
varoval .17, září Fierlingera před. unáhlenými akcemi. Pro .Sovětský svaz , 11
řekl, í73e důležité, aby v krajích přiléhá jí cích k jeho hranicím nebylo
..obyvatelstvo naladěno nepřátelsky vůči S S S R , I n t e r n a c e byla provedena
nikoliv jako jednorázová akce, ale postupně.
,
Příprava na. likvida.ci mužských řádů začala na podzim 1949. Útvar
Státní bezpečnosti pro církevní záležitosti obdržel pokyn, nadřízených
orgánů ke sledování*a získáváni materiálů o představených mužských řá
dů. Záhy na to následoval další'pokyn, aby ;íbylo ^vybrán o několik nej-,
reakčnejších církevních představitelů5’ řádů, zatčeno a vyšetřováno. Dne
20 . ledna 1950 církevní Šestka schválila návrh na soustředění řeholníků'
v koncentračních klášterech a za pět dní uložila zahájit politickou pří
pravu, tj. tiskovou kampaň proti řádům. 26. února Gottwald ohlásil řeše
ní likvidace mužských řadů jako úkol dne a druhý den schválila církevní
šestka plán církevního úřadu a bezpečnosti na provedení centralizace ře
holní ků v noci a najednou ve městech a vesnicích. Ještě tentýž den se
návrhem církevní šestky zabývalo předsednictvo ÚV a rozhodlo nejdříve
připravit proces s představenými řádů, jehož účelem bylo kompromitovat
církevní řády, aby bylo mošno zahájit-akbi proti klášterům .*’1
Za několik dní obdrželo vedení Státní bezpečnosti úkol vybrat, ze
zatčených představitelů řádů deset.a urychleně je připravit k soudu.
Konečné slovo k aas-ta-ve^-obětí’■příslušelo Čepičkovi. V ruzyňské věznici
pracovaly dvě zvláště vytvořené skupiny vyšetřovatelů, které Instruo
val v duchu usnesení před.sednictva--ÚV ^a z pokynt^--m-nl'Stra~-vn:řtra veli
tel Státní bezpečností Csvald Závodský. Iři*vyšetřování bylo použito
tehdy běžných'metod fyzického a'psychického násilí. Proces začal 31.
března a na lavici obžalovaných zasedli představitelé řádů Machalka,
Tajovský, Šilhán, Braito, Mastilák, Kajpr, Mikulášek, Blesík, Urban,
Barták, Všichni byli odsouzeni k dlouholetým trestům vězení.
Výrobci monstrprocesu dodrželi jak určenou politickou koncepci,
tj. vykonstruovat nepřátelskou Činnost řádů a Říma, tak výrobní tech
nologii, včetně rozsáhlé tiskové kampaně. Šlo a první velký vykonstru
ovaný politicky proces v Československu, který se od pozdějších odlišo
val tím, že mnozí obžalovaní nenili a odvolávali svoje výpovědi, dříve
vynucené bezpečností. Na tuto skutečnost— dokonce kriticky poukazovala
zpráva inspekce ministerstva vnitra z 15.6.1965. Uváděla, že í}každá od
chylná výpověá. byla soudem paušálně odmítána jako vy mluvy 15 a navíc kon
statovala, žejxestní- věc nabyla po etrrnce_J3ku±kayé_a^důkazní prokázá
na.
/
^ —
Osm dní po skončení procesu poslal Slánský krajům pokyny k^jrrcrve—_
dění akce K$ kterou hodnotil jako dosud nejtěžší ránu církevní hierar
chii a ;rjejím imperialistickým disidentům55. Akce byla podle už dříve
schváleného plánu provedena v noci 1 3 . dubna. Ve dvou etapách bylo přewrzerKuZrl ? 2 řeholníků do koncentračníca klášterů, 175 do internačního
kláštera v Želivi nebo Béči.
Zároveň se připravovalo soustředění řeholnic, kterých bylo 1 1 ,896 .
S podnětem přišel 3. března 1950 v církevní šestce Čepička a 17. dubna
předsednictvo ÚV rozhodlo o přípravě akce. Za tři měsíce uložilo vypra
covat plán, ten církevní úřad předložil koncem srpna. !To už bylo vystě
hováno 616 řeholnic z těch objektů, které požadovalo ministerstvo obra
ny pro své účely. Druhá etapa skončila-v říjnu a postihla 4.073 osob,
z nich mnohé byly přiděleny na práce v urúmyslu i jinde. Likvidace žen
ských řádů byla věc mnohem komplikovanější. Přes devět tisíc řeholnic
pracovalo ve zdravotnických, -sociálních zařízeních a v průmyslu a neby
lo snadné je nahradit. Původní úmysl církevního úřadu přemluvit je k opuštění řádu ztroskotal. Také návrh na jejich přikázání do domovské ob
ce, schválený komunistickým vedením 1 2 .7 .1 9 5 4 se neuskutečnil pro obavy
z ,j eji ph-možného-politi ckáfocr- ví lvp_„ po naúspěších rozhodljo^-to-t©'&-v-edcní
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v ro-ce 1955 o desetiletá a postupná likvidaci ženských rádiu
likvidace řádů měla také ekonomickou a kulturní stránku* Pierlin
ger ji nazval největším majetkovým přesunem od obsazení pohraničí a
znárodnění -průmyslu a půdy. Mužská řády vlastnily 429 a ženské 670 do
mů a klášterů o Kromě nich úřady zabral;/ několik desítek milionů korun
na vkladních knížkách* Jen v českých zemích bylo v klášterech 1,800.000
knih, karodní galerie dostala 629 obrazů a 247 plastik, Umělecko-prů
myslové museum na 1.100 uměleckých předmětů. Výčet není zdaleka úplný,
při tom velká množství kulturních hodnot bylo úplně nebo zčásti zniče
no. Např. v závěrečné zprávě o j.skci K i; Pieriinger kritizoval drastic
ký způsob ničeni kulturních památek orgány ministerstva' vnitra, obrany
a spravedlnosti.
Neschopnost Katolické akce být tzv. obrodným hnutím v církvi měla
za následek, že sc. tvůrci stárni církevní politiky snažili tuto roli
přesunout na kněze, přesněji.na jejich mimocírkevní organizaci. Nereálnost původní představy c tlaku věřících na změny v církvi nutila vy
tvořit novou koncepci, vycházející z principu, že otázka církve není
otázkou věřících, nýbrž spíše otázkou duchovenstva3-. Soustředila se na
zápas o kněze s cílem dostat je proti Římu a biskupům, Autoři koncepce
chtěli rozštěpit řady knězi, část získat, neposlušné odstranit inter
nací a vězněním. Slibovali' jim, pokoušeli se je koupit, vyvíjeli na ne
tlak, vyhrožovali jim a trestali.
Při realizaci tohoto záměru se komunistická mcc opírala především
o skupinu tzv. vlasteneckých knězi. Po říjnu 1949 jejich počet poněkud
stoupl, podle zprávy církevního úřadu se pohyboval kolem padesáti, t j .
necelé 1 c
/o knězi. Mnozí noví sc zařadili 7 o skupiny v důsledku jmeno
vání či vidin:/ jmenování do vyšších funkcí nebo osobního sporu se svým
biskupem. Poslání této komunistické frakce ss poněkud změnilo - mela
být páteří mimocírkevní organizace knězi a nástrojem pro ovládnutí du
chovní správy státem jejich jmenováním
vyšších úřadů.
Církevní úřad si však stále více stěžoval na obtíže se svými kně
zi mi. Většině se nedostávalo pro morální i jiné závady potřebné auto- ■
rity mezi duchovenstvem a věřícími, někteří pro vyšší úřad neměli in
telektuální předpoklady, K tomu se ještě přidávaly stížnosti, že někte
ří se připojili ze ziskuchtivosti a snaží se protlačit na výnosnější
místo. Přesto však či právě proto jejich mocenská pozice v církvi rost
la. 2 nejspolehlivějších si církevní úřad sestavil svůj aktiv, rozčle
něný na nejužší poradní sbor a na širší skupinu. Hlavně však je pro
tlačoval do funkcí. V březnu 1951 obsadili téměř ve všech konzistořích
funkce kanovníků, generálních a kapitulních vikářů.
Nové církevní zákony si vynucovaly častější kontakty kněží se
státní administrativou na všech stupních. Této skutečnosti využili
funkcionáři státní správy, udržovali s některými kněžírci Častá i pra
videlné úřední styky a získávali jejich souhlas s jednotlivými akty
církevní politiky. A tak v rozdělení kněží do skupin, lak jej provedl
církevní úřad, vznikla druhá skupina, čítající kolem pěti set osob.
Vyznačoval? se, často nepevným, přesto leckdy kladným postojem ke kon
krétní-: opatřením vlády, Nejpočetnější, třetí skupinu - kolem 1.750
osob - tvořili zcela neangažovaní a kolísaví kněží, přesněji ti, kteří
svůj nesouhlas s církevní politikou nedávali veřejně najevo. Čtvrtá
skuoina - sedm set kněží - sestávala ze zjevných odpůrců církevní poli
tiky. I přehled církevního úřadu z června 1950, poněkud upravený ve
prospěch prvých dvou skupin, obsahoval poznatek zejména důležitý pro
budoucnost í Všichni kněží, kromě prvé skupiny, bezvýhradně uznávali pa
peže jako hlavu církve a řádně vysvěcené biskupy za své představené,^
Prvním, významným krokem komunistické moci na cestě k získání kně
ží pro aktivní spolupráci tyla konference na Velehradě v létě 1950, kte
ré předcházela konference představitelů všech křeslánských církví v ru
hačovi cích. jťuvodní navři:«
■ schváleny církevní šestkou KSČ 9« c.uszna
795.0^koncipoval oce konference jako mezi národní kongres křesťanských--—
.církví, přesn-š.ji jako protiakce vůči výzvě 7a ti kánu k boji kře stanů
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proti komunismu. Předsednictvo ŮV 2.dubna obsah pozměnilo v tóro smyslu,
že ;íakce bude provedena jako velká mírová manifestace všeho duchoven
stva1,. Církevní šestka později táž zamítla Plojharův návrh na vyinrobe
ni výboru pokrokových římsko-katolických knšží na konferenci a místo
toho rozhodla přeměnit předsednictvo konference ve stále fungující or
gán.
Organizátoři si od konference slibovali získání dalších knšží pro
ti biskupům. Věnovali přípravě velkou pozornost. V krajích uspořádali
porad 3r duchovních, které řadili do zmíněné prvé a druhé skupiny a vy
nucovali si jejich přihlášku na konferenci. Mnozí odmítli nebo vázali
účast na doporučení biskupů. Původně se jich pod tlakem úřadů přihlási
lo kolem šesti set. Jakmile proti konferenci vystoupil vatikánský roz
hlas i biskupové, účast odřeklo sto padesát knšží. Většina přítomných
se dostavila, s nechutí a také v přesvědčení, že konference vyzve vládu
k jednání s biskupy. Bylo příznačné, že s bouřlivým ohlasem se setkalo
pouze jediné vystoupení - kněze, který navrhoval takovou výzvu vydat.
Zpráva církevního úřadu o výsledcích konference hovořila o tom, že kněží druhé skupiny jsou pod silným vlivem biskupů a nechtějí přijít do
konfliktu s nimi.
V září 1951 se konal mírový sjezd katolického duchovenstva v Pra
ze, S návrhem přišel církevní úřad, který v květnu 1951 doporučoval vy
užít příznivé situace, vytvořené složením slibu věrnosti čtyřmi bisku
py, kpzaložení mimocírkevní organizace Svazu katolického duchovenstva.
Během měsíce svoji představu upřesnil a 2. června komunistickému vede
ní navrhl vytvářet diecésní mírové výbory duchovenstva a poté svolat
jejich sjezd. Od organizace duchovenstva autoři návrhu očekávali, že
pomůže: zeslabit vliv Vatikánu a biskupů mezi knežími, vytvořit urči
tou protiváhu vůči pozici biskupů a základnu pro případ, že další vývoj
bude vyžadovat zesílení vlivu knšží v církvi. Přípravy sjezdu, které
do všech podrobností dirigoval církevní úřad, byly dalekosáhlé. V mno
ha diecšsích volili duchovní mírové výbory, účast na sjezdu přislíbili
biskupové, kteří složili slib, nebo poslali pozdravné dopisy. Kolem
sedmnácti set účastníků sjezdu vyslechlo s nedůvěrou s chladně referá
ty Pierlingera a člena slovenského Sboru pověřenou. - kněze Horáka.
Plojharňv projev, naplněný velmi ostrými'útoky proti Vatikánu je zara
zil va urážel. Největší a upřímný potlesk sklidila pasáž dopisu bisku
pa Cárského o Svatém otci jako hlavě církve.
Fa sjezdu byl zvolen ústřední mírový výbor katolického duchoven
stva v čele s Piojherem. Církevní úřad v hodnoceních pro nadřízené or
gány konstatoval, že se nepodařilo u knězi narušit autoritu papežovu
a důvěru v biskupy, což znemožňovalo'v'spučasné doběppr-avés±._^amýšlBJné
schisma.
Drnh-o-u--stránkou zápasu komunistické moci o kněze bylo pronásledo
vání těch ..neposlušných a odbojných-, v politické terminologii označe
ných reakční. Každý krok církevní politiky měl svoje oběti - vězněné
nebo internované kněze i laiky. Pato praxe se stala běžnou už od února
1948 a v námi sledovaném období přes nepatrné změny v metodách reali
zace zůstala likvidace tzv. reakčních /neposlušných/' knězi trvalou sou
částí. oficiální politiky. Prováděly ji společně komunistické orgány,
církevní odbor Státní bezpečnosti, Státní prokuratury a senát Státního
soudu pro církevní věci. Ód února 1950 se trestně politickými otázkami
církevního života zabývala koordinační komise zástupců ministerstva
spravedlnosti, církevního úřadu, bezpečnosti a prokuratury, založená
z Čepičkova podnětu.
Ten také v říjnu 1949 navrhl udělit amnestii osobám, odsouzeným
v souvislosti s církevní politikou, šlo o 159 knězi a třikrát více lai
ků, ale amnestii dostalo 99 kněží a 471 laiků. Sáhy po amnestii se m a 
šinérie na zatýkání rozjela plnou silou. Tři příklady: V době příprav
velehradské konference schválila církevní šestka Fierlingerův návrh na
internaci -neposlušných ^duchovní nh peřím<r.h_ě-t-yři n^fc-pět. bylo
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14.-16. června 1950. Za^měsíc rozhodlo předsednictvo ÚV o internaci
dalších devadesáti kněží 'během července a uložilo vypracovat'další
seznam obští. Čtyři měsíce před mírovým sjezdem zatýkala bezpečnost
měsíčně 50-40 knězi, Na tuto praxi si v září 1951 stěžoval Bierlinger komunistickému vedení, neboť kdyby se v ní pokračovalo, tak během
osmnácti měsíců by nebyl ani jeden duchovní a církev by byla likvido
vána suchou cestou.
Není vyloučeno, že bezpečnost, která'vždy prosazovala radikální
řešení církevní otázky, svým postupem demonstrovala odpor proti ně
kterým krokům církevní politiky, zejména proti připuštění biskupů
ke slibu 3 proti mírovému sjezdu. Po Pierlingerově stížnosti se pra
xe změnila v tom, že bezpečnost postupovala ve shodě s církevním úřadem a více postižených odvážela do internace než do svého vězení,
áni tato zrněna se podle Pierlingera neosvědčila. Věřící totiž vůbec
nevěděli, proč a co se s jejich internovanými k n ě z i j e . Proto
v dubnu 1952 Pierlinger navrhl nový způsob „zneškodňování knšží?:.Do
poručoval přechod od dosavadního tajného zajišťování knšží k trestní
mu řízení správnímu, v němž by byl postižený odsouzen k tzv. omeze
nému .pobytu, tedy k internaci.
Důležité, možno říci klíčové místo v realizaci cílů oficiální
církevní politiky měli biskupové. Její tvůrci.sice měsíc po nových
církevních zákonech vítězoslavně prohlašovali -obejdeme se bez bis
kupského sborů” , ale skutečnost nebyla zdaXeka„tak jednoduchá. Mohli
se bez něho obejít v oblasti hospodářské1a a d m i n i s t r a t i v n í n i k o l i
v náboženské. A tak si komunistické vedení uvědomilo, že biskupové
zůstávají 'problémem nejdůležitějším-i.^Pf^gstavy o jeho řešení se po
hybovaly mezi dvěma variantami - podřídí iB.si je, nebo je odstranit,
vyřadit o
Postavení biskupů bylo velni těgké~-Postup moci je zatlačil do
role, kterou nechtěli hrát a k t e r é ď p á y a l i . Proti-své vůli se pro
velkou část obyvatel stali symbolem ,c p o u c e a odporu proti režimu,
tedy politickými či veřejnými osobnoštmfy 'A právě tato skutečnost
nejvíce podněcovala komunistickou moq Db* žuřivým úderům, které zasa
hovaly celou církev. Proti tomu s t a l íbiskupové téměř bezmocní a
nejpřijatelnějsi východisko z obtížné situace nalézali ve vyrovnání_
či rozumné dohodě s vládou. Někteří mluvili o novém modu- -vivendi
který by umožnil zachránit z církve, co zachránit lze.
Komunistické vedení nejevilo zájem o vyrovnání či dohodu, jak si
ji představovali biskupové. Chtělo jejich totální podřízení a nepo
chybovalo, že toho dosáhne. Z počátku totiž hrál čas v jeho prospěch.
-Na"'druhé straně se však obávalo morální autority většiny biskupů m e 
zi věřícími, která se za existujících okolností stávala i autoritou
politickou. Především tento důvod zabraňoval řešit problém bisku
pu jednorázově prostřednictvím politických procesů. Slánský sice na
zasedání Informbyra v listopadu 1949 vyslovil velké naděje svého v e 
dení, že vysokou hierarchii se ..nám nakonec podaří úspěšně rozbít a
likvidovat” , ale s-politickými procesy ještě nepočítal. ?;i\Te jjednodušší zdánlivě by bylo,” říkal, i;všechny biskupy v čele s arcibisku
pem Beranem proste pozavírat. Důvody pro to bychom měli, moc také,
ale lidi by to nepochopili. Udělali bychoFi z nich mučedníky.”
V únoru 195C hovořil Gottwald poněkud jinak, kdys vymezoval nejbližší úkoly-církevní politiky. 0 poměru k biskupům řekl: ,.Druhá věc,
která zde, zdá se mi, nazrává a o které je těžko říci, kdy se stane
aktuální k praktickému provedení, je otázka ordinářů. Musí se počítat
s tím, že do toho musíme říznout.” Silně -svyraznoval'třídní povahu
sporu, z Čehož vyvozoval, že s ordináři „musíme jako s třídním nepří
telem jednat a věci dojednat.”
Třídní, tvrdá linie se realizovala jako vždy sérií ostrých opa
tření. Od března do září 1950 byla zatčena řada knězi i laiků z blíz
kosti biskupů, včetně světícího biskupa Zely. V červnu se dovršila
ýzodsee ordinářů._ u..některých se uplatnil vyšší stupeň....ti ..
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izolace. Spočítala v nuceném přerušení styků bi skupu'.s veřejností i
s duchovními. A 19. června církevní úřad ve zprávě pro předsednictvo
ÚV vytýčil 5;jako blízký konkrétní cíl odstranění dnešního biskupské
ho sboru55. Zároveň považoval za potřebné získat některého'z .biskupů
ke spolupráci, aby mohl světit kněze i hodnostáře t kteří by,postupně
nahradili dosavadní.Plojhar, Horák, LulceČevič upozorňovali na možnost
vysvětit kněze i biskupy prostřednictvím katolických biskupů v balt
ských republikách Sovětského -svazu, V případě neúspěchu těchto 'Va~ ’
riant mnozí uvažovali o další a reálnější - nahradit biskupy generál
ními a kapitulními vikáři a jejich schůzím, které bude svolávat a
řídit církevní úřad, přisoudit roli biskupských konferencí*
Za této velmi těžké situace církve, vystavené ostrým administra
tivními, policejním a soudním zásahům, převážila mezi biskupy snaha c
jednání s vládou. Nezávisle na sobe ji na podzim 1950 různým způso
ben projevili všichni biskupové a oba arcibiskupové.
Církevní šestka IíSČ-se snahou biskupů o jednání zabývala 29. zá
ří- 1950 . Ještě před tím se Kierlinger dotazoval na stanovisko .21 o jhara. Ten souhlasil s jednáním a s postavením takových podmínek bis
kupům, že jejich splnění by bylo úplným vítězstvím státu. K Eierlingerc-m formulovaným podmínkám Plojhar ještě připojil odvolání bisku
pů Yojtaášáka a Pichy a jmenování tzv. vlasteneckých knězi Olivy
Lukačcviče na jejich místa. Někteří Členové církevní šestky nepovažo
vali jednání za účelné. Nejsilněji pochyboval Čepička, který je pod
miňoval tím, že biskupové jjoužijí tajných fakult k vysvěcení nových
biskupů. Nakonec se církevní šestka shodla na čtyřech podmínkách jed
nání: 1/ na bezvýhradném’ uznání církevních zákonů, 2/ na uznání hnutí.,
vlasteneckých knězi, 3/ na obsazení jednofco-dvou biskupství novými
biskupy z vlasteneckých kněží, 4/ na odvolání všech církevních trestů,
vynesených'bislupy. 9. října se návrhy zabývalo předsednictvo ÚV a
rozhodlo jednání s biskupy odložit na dobu pc chystaných církevních
procesech.
Konkrétní příprava církevních monstrprocesů probíhala od počátku
roku 1950e Jejich politická koncepce měla mezinárodní a vnitřní strán
ku. Ta první spočívala jears': v tom, že zapadaly do série církevních
procesů"v jiných státech sovětského bloku, z nichž nejdůležitější byl
maaarskv s kardinálem Mindszentym a vyrobená výpovědi o nepřátelské
činnosti Vatikánu v procesu s Rájkem, o jednak byly zamořeny proti
Vatikánu. Z vnitropolitického plnily konkrétní úkol - mířily proti
biskupům, měly působit k jejich úplnému vyřazení, aby se vládě uvol
nila cesta k vytvoření vlastní, poslušné církevní hierarchie.
bezpečnostní a justiční orgány shrcmažiovaly delší dobu materi
ály proti celé řadě. představ!telů--cí:ekv£. Když 27. února 19 50 církev
ní šestka rozhodla připravit proces s představiteli řádů, odložila
hlavní úder, tj. proti biskupům, na dobu pozdější. Odpovědná OTgány—
dlouho nevěděly, zda hlavní úder zasáhne biskupy přímo nebo nepřímo/
tj. omezí se na osoby z jejich okolí
Ale již 31. března církevní
šestka usnesla, zajistit světícího biskupa Buzalku, u Go jdičc a Koly
připravit opatření podle průběhu akce K, K zatčení Gojdiče došlo
v červnu. 18. července sc bezpečnostní komise ÚV KSČ z popudu církev
ní šestky a předsednictva ÚV zabývala uč přípravou procesu s Luzalkou
a. Zelou. Ještě tentýž den byli zatčeni spolu s dalšími osobami z oko
lí arcibiskupů.
,
30* srpna předložily 'orgány bezpeonrsti, justice a církcvn:._úřad
církevní, šestce návrh na konání tři procesů. Ta jej schválila a Pierlinger postoupil 20. září předsednictvu VT• V prvním procesu mělo byt
Žalováno čtrnáct osob pro vykonstruované finanční defrauda.ee. Druhy
proces zahrnoval 21 vyšších hodnostářů, spolupracovníků biskupů v^oe:ie
Zelou, do.....třetího zařadili dva slovenské biskupy Gojdiče a ču
tal ku a dávali v úvahu soudní přelíčení 3 biskupem Vojtasšckern.^Uaer
eioo mířil hlavně proti'spolupracovníkům biskupů, ale položil otázku,
zos jsou. politicky účelné další -.oj.Rkuny a arci hisknuy cu*ray~

mi * Ye Státní bezpečnosti, v justici i mezi-politiky byly skupiny, vyslovu jí c í š e prc tib.ovy p-,/j i:up. Pier linger ve zprávě-z 20. září na
jedné straně připouštěl, že ^radikální likvidace celého biskupského
sboru” by vztah státu a církve značně zjednodušila, na druhé straně
by však zkomplikovala s ztížila získání duchovenstva a'věřících. p o 
per uč oval vyvolit trestní odpovědnost pouze u navrhovaných osob, u
•biskupů ukázat-jejich politickou odpovědnost, Kcož by nám dovolilo
kdykoliv je zbavit úřadu, izolovat v klášteře a, bude-li toho třeba*,
potrestat.”
Předsednictvo ÚV schválilo politickou koncepci procesů, ale
rozhodlo konat pouze procesy dva - český a slovenský, a to do začát
ku prosince. Zmíněná koordinační komise pro církevní procesy při m i 
nisterstvu spravedlnosti vybrala 25. září oběti obou procesů. Do
Českého zařadila devět osob, vedle Zely, spolupracovníky obou arci
biskupů a některé činitele řádů, mezi jiným i opata Opaska, který
jediný v původním návrhu z 20. září nebyl, Pro slovenský proces při
řadila ke dvěma biskupům i Vojtaššáka» Poté začala intenzivní pří
prava obou procesů, kterou řídily zvláštní politická a pracovní k o 
mise, Příprava narazila na komplikace, způsobené Vojtaššákovým odimí—
táním /ještě koncem října/ podpisovat výslechové protokoly. V tom
spočíval jeden z .dů-vedů, proč se český proces začal 27. listopadu a.
slovenský až 10. ledna 1951 - Jejich výrobci dodrželi politickou k o n 
cepci. Také- zákul i sní ‘mechanismus, řízený náměstkem ministra sprave
dlnosti. Karlem Klesem, jakož i výroba rezolucí fungovaly bez poruch.
Všichni obžalovaní byli odsouzeni k vysokým trestám, nejnižší trast
zněl na deset let, nej vyšší na do životí^-^~‘úvparar-prokělily_prcxiesy
s .caišírri -spolupracovníky ciskupu.
čtrnáct dní po skončen:, slovenského procesu pověřilo předsed
nictvo TjV Pierlingera zjištěním, zda někteří biskupové jsou ochotni
složit slib a- vysvětit nové ci skupy. Nešlo tedy o jednání biskup
ského sboru s vládou, ale o .kio věrnosti tecn biskupů, které v y 
bral církevní úřad, lierlingér oznamoval, že tajné fakulty, jejichž
kopie bezpečnost teprve získala, výslovně zakazují vysvětit biskupy
bez- souhlasu papeže. Zí-i:over ’ souvislosti s jednáním s biskupy po
važoval za aktuální odstranit Arcibiskupa Berana z funkce. Doporučo
val vyzvat ho k rez?.ynaci, v případě odmítnuti .ho izolovat mimo r e 
zidenci. Komunistické Vedení 51 er.lingerův návrh s chvě.lilo a. 7. 'břez
na byl arcibiskup internován mimo Prahu.
Jednání byla vedena se sesli biskupy, ke slibu byli pozvání
Čtyři - Troch ta, lícha, Lazík, 'Irský a další dva ordinaři - apoš
tolský administrátor Onderek a kapitulní vikář Stehlík. Když se cír
kevní šestka věcí zabývala, vynořila se otázka o politické správnosti
xakového kroku, čepička postavil :tázku, zda slib biskupů není karitulaoe, neboř pouhá přítomnost biskupů na veřejnosti posiluje domácí
reakci a faktickou moc Vatikánu. lkpecký to nepovažoval za kapitula
ci a Bierlinger naopak za úspěch, reboí se rozrazí jednotné fronta
biskupů. Předsednictvo TÍV souhlasilo,• aby šest hodnostářů složilo
slib do rukou předsedy vlády. Učinili tak 12. března, když den ořed
tím podepsali ^přísně důvěrný prorobol, v kterém přijali všechny čty
ři podmínky. Cárský jménem přítomných hodnostářů přečetl prchl ášemi „
sestavené církevním úřadem a schválená Gottwaldem.
Po slibu prvních ordinárů vznikla otázka, co.s dalšími. 0 při
růst Žní Katechy, Skoupého, Pobožnéh: a Fecséye ke slibu jednala cír
kevní šestka 28. března a později předsednictvo ÚV. Opět se vynořily
dva rozdílné postoje. Čepička a ministr vnitra Nosek za snahou b is
kup1
” složit slib spatřovali zájem Vatikánu a další sliby hodnotili
jako krok zpět vervrý-voji vztahu státu a církve. Prosazovali odklad,
?;až £ e ukáží výsledky ú ‘~p*j.-výr*h.jsesti ord i n á ř ů .55 .Arcibiskupův, tj.
.Kat o chův slib vylučovali .zcela “a i ^ n d n é . Bierlinger naopak ve sli'“be-ch viděl..j^ovoa-JcQnoeipci řešení problému kir,knVŮ.
by u m n ž m l n

14

-

dospět k vytčenému cíli bez velkých konfliktů. Argumentoval takto:
složením dalších slibů za stejných podmínek jako v prvém případě
„máme celý biskupský úřad v-rukou” • Biskupové nebudou smět jednat
ve své kompetenci bez souhlasu církevního úřadu a budou stále víc
přitahováni k těsnější spolupráci se státní správou. Aby se nevy
tvořila jednotná fronta biskupů, nebudou konány biskupské konfe
rence, které nahradí porady, svolávané církevním úřadem. Rovněž
„nepřipustíme žádný styk s Vatikánem, tím méně obnovení internunciatury” . Soubor těchto opatření by značně přiblížil k cíli - k odtr
žení církve od Říma. Komunistické vedení schválilo Fierlingerovu
koncepci. 2 . dubna složil slib Necséy, u Skoupého došlo k odkladu,
protože trval na připojení vlastní doložky ke slibu.
Složení slibu způsobilo jisté uklidnění ve vztahu státu a cír
kve. -Část knšží i věřících považovala postup biskupů za kapitulaci,
někteří za zbytečně příliš velkou. Většina však v něm spatřovala
nezbytný krok k záchraně církve a očekávala zlepšení podmínek pro
svoji náboženskou činnost. Mezi představiteli moci převažovali ti,
kdož oceňovali složeni slibu jako úspěch, neboř se dosáhlo podříze
ní biskupů bez všeobecné dohody mezi státem a církví. Nespokojenost
projevovali komunističtí funkcionáři ve straně, bezpečnosti a justi
ci - zastánci -radikálního řešení otázk y biskupa jejich odstraněním
z funkcí. Po více než měsíci vyslovil své naprosto jasné stanovisko
Vatikán. Podle něho. biskupové mohli složit přísahu, znamenající pou
ze věrnost stávající vládě. Nemohou však slibovat věrnost ústavě, na
základě které byly přijaty zákony proti církvi. Přísaha nerespektu
jící tyto zásady „znamená bučí zradu církve, nebo je výsledkem nátla
ku na biskupy, a není proto ani právně, ani morálně platná a nemůže
nijak zavazovat Vatikán.
Složením slibu nebyl problém biskupů vyřešen. Objevovali se sice
na veřejnosti a zčásti vykonávali svůj úřad, avšak zůstávali pod do
hledem, zesíleným o osobní ochranu, tj. o doprovázejícího pracovní
ka bezpečnosti, a fakticky neměli téměř žádnou pravomoc v řízení die
céze. Kromě toho tři ordináři v česk.ých zemích - arcibiskup Matochs,
biskupové Skoupý a Hlouch - a Pobožný na Slovensku nebylivke slibu
připuštěni. Církevní úřad zostřil jejich izolaci a zároveň s nimi
v letech 1951-54 několikrát jednal o složení slibu. Biskupové odmí
tali podepsat podmínky, obsažené v protokolu z března 1951. Mimo to
měli s církevním úřadem i mnoho dalších rozporů. V lednu 1953 Fierlinger doporučil komunistickému vedení internovat Skoupého, lilouch a a
Pobožného, stejně jako Eerana. U Matochy se po jednání 7. července'
1954? v němž si zástupci církevního úřadu potvrdili jeho neústupnost
ve věcech, neslučitelných se státní církevní politikou, a jeho stálé
uznávání papežovy autority, rozhodli pro jiný postup. Zavedli jeho
úplnou izolaci i v.jeho rezidenci s cílem, „aby ve svém postoji r e 
zignoval a zcela kapituloval” .
Také příznivci radikálního řešení problému biskupů se činili.
V polovině června 1952 vyráběli proces s profesorem Oto Mádrem a spol
Jeho oběti vyslýchali „na trestnou činnost” biskupů. Když se komu
nistické vedení zabývalo připravovaným procesem, pověřilo ministra
spravedlnosti předložit zprávu o trestné činnosti Matochy, Lazíka a
Trochty. 20 . června zprávu obdrželo, obsahovala obvinění všech tří
^.-tajného písemného styku s Vatikánem a požadavek okamžitého zatče
ní Trochty. Vedení jej odmítlo, ale za měsíc, 25. července, opěto--.
val ministr bezpečnosti Bacílek návrh na Trochtovo zatčení, které
zdůvodňoval tím, že „je vážně podezřelý i usvědčený ze špionážní
činnosti řízené Vatikánem” . Komunistické vedení návrh zase zamítlo
a rozhodlo ho zcela izolovat. Teprve na podzim souhlasilo-sn...zatče
ním, a to ještě v roce 1952, ale 3. prosince schválilo odklad a 17.
ledna 1953 byl spolu s dvěma dalšími hodnostáři své diecéze zatčen.
Za...xni^-schválilo návrh žaloby--a~treeřur proces se konal v červenci
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1954» ^Trochta byl odsouzen k dvaceti pěti letům vězení. Není znám
přesný důvod, proč- ze tří bezpečností zmíněných or dinárů byl vybrán
Trochta. Chtěli zastánci radikálního řešení prokázat neúčelnost ja
kýchkoliv dohod a slibů věrnosti biskupů, kteří stále zůstávají p o 
slušní Vatikánu? Není vyloučeno, že -působil i Trochtův odchod do ústraní, která si představitelé moci vysvětlovali jako útěk od spolu
práce a bezpečnost to ráda prezentovala jako přípravu k útěku za hra
nice, Trochta totiž v listopadu 1951 odešel na půlroční dovolenou a
1. dubna 1952 požádal, aby diecézi spravoval generální vikář s rozší
řenou pravomocí.
Celková bilance řešení biskupského problému byla pro komunisti
ckou moc úspěšná jen v jednom: biskupský sbor neexistoval, biskupy
vyřadila nebe si je podřídila. Ze sedmnácti ordinářů se nacházelo ve
státním nebo úplném či částečném domácím vězení třináct, dva měli zá
kaz svého úřadu, jeden byl v izolaci a pouze jeden světící biskup vykokonával svoji funkci. .Avšak hlavního cíle - odtržení biskupů od Va
tikánu a postavení proti němu - moc nedosáhla.
Složením slibu se sice vztahy mezi státem a církví uklidnily, ale tvrdost oficiální církevní politiky se zmírnila nepodstatně. Mezi
jejími tvůrci i vykonavateli si udržovali značný vliv a moc zastánci
radikálního řešení církevní otázky. Proto k poněkud významnějším k o 
rekturám přistupovala komunistická moc z donucení, pod tlakem hlavně
vnějších událostí, než z vlaszní iniciativy. Tlakům se snažila víc
odporovat, méně a nerada ustupovala. První náznaky změn lze pozorovat
po Stalinově smrti, v druhé polovině roku 1953, v době začínajícího
výbuchu společenské krize zemí sovětského bloku. Stranické a státní
orgány na něj reagovaly politikou Nového-kurzu, která v Českosloven
ských podmínkách proklamovala velice skromné reformy v politické oblasti. V jejich rámci se zakmitlo několik opatření, týkajících se
církevní politiky, jejíž dosavadní linii považovali představitelé m o 
ci stále za-správnou. Komunistické vedení vystrašeno nepokoji v NDR
a Madarsku odložilo realizaci svého usnesení z 25. března 1953, podle
něhož měla být k 1. červenci zastavena činnost všech řádů a tyto roz
puštěny. E oddálení došlo o jeden rek, u ženských řádů o několik let.
Neuskutečnil se další církevní monstrproces, krerý připravovala bez
pečnost na rok 1953 pod názvem Akce Russicum s 97 osobami. Ty byly
souzeny v menších procesech.
Dne 20. listopadu vydal předseda církevního úřadu, v té době Ja
roslav Havelka, příkaz o úkolech církevní politiky, vyplývajících
z programového prohlášení vlády. Ukládal odstranit všechny administra
tivní přehmaty proti knězirn a věřícím. Za čtrnáct dní tyto praktiky
nižších orgánů moci kritizoval na zasedání jV KSČ a uváděl několik
^drastických případů. V květnu 1954 obdržely kraje a okresy pokvn
'k benevolentnějšímu povolování církevních slavností, v červenci se
zrušila, úřední evidence náboženského vyznání, v říjnu 1955 byla odvo
lána tzv. státně-bezpečnostní ochrana biskupů, kteří složili slib. Za
fasádou těchto dílčích korektur však dále žila tvrdost církevní poli
tiky. Jako příklad několik statistických dav; V roce 1951 - v době
biskupských slibů - bylo odsouzeno 74 duchovních, v roce 1953 73,
v následujícím roce 60 a 1955 dalších 46.
V roce 1956, kdy se krize komunistického režimu v zemích sovět
ského bloku silně prohloubila, využili mnozí knězi i laici byř malé a
dočasné příležitosti ke zvýšení aktivity. Státní stranické orgány by
ly překvapeny. Dostávaly zprávy o úspěšné snaze rozšiřovat bohoslužby,
poutě,^procesí, vytvářet různé kroužky mládeže, posilovat autoritu^
papežeITDále se dozvídaly o upevňování vnitřní soudržnosti duchovních
a ofjejich^častějších stycích s biskupy. Za zvlášt nebezpečné novažo■valy ,.rozsáhlou ilegú:řn£_sí^ laického apoštolátu1-, včetně ilegálního
organizovaní rozpuštěných rs.čfu s č'±-aiioai‘i--oac>by .irtox-ó- -puraSo-vaij
np.£né_.š.iřit katolicismus pomocí laiků, neboř někteří biskupové se
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promit ovali snoluprací s vl&dou. „V některý g^i případech cylo do t o - ^ .
hoto hnutí zapoceno několik set osob včetně xararu, řeholníc a laimu"
a zasahují v různých oblastech republiky, jak uváděla'zpráva ^pro ko-.
.munistické vedení z října 1958» Její autoři také konstatovali, značný
vliv Vatikánu na většinu duchovních a hierarchie. Bavíc se v^roce
19ho vvrojila rada konkrétních požadavků. Slovenšti ciskupove žádali
revizi/církevních zákonů, ze všech stran -přicházely návrhy na zruše
ní církevních tajemníků ~-r okresech, na vycr.co.nini Slovensku se mnozí —
lv hlasy za obnovu řecko-katolické církve, v pražské aiecézi vznikla
k a m n a n / d o které se zapojili i oraináři, za návrat .Berana do úřadu.
Církevní úřad navrhl ?1r května 1956 komunistickému vedení pro
pustit některé o i d m á ř e z vězení. Odvolával se na irolsko a Kaúarsko,
kde tak učinili u většiny vězněných knězi. Konkrétně doporučoval
nřevést Voitrišša.ka s .6uzr>lku z v é z e m q o .s.tsrobince, irochtu a Želu
do internace. O Beranovi zpráva uváděla, ze „hledá cestu, jak by se
smířil s režimem a vrátil do .funkce. Srovnává, politiku posledních let
s josefinskou dobou.'* Návrh usneseni doporučoval jecmst s .^sraném a
po složení slibu umožnit návrat do diecéze, Přítomni členové s návr
hy nesouhlasili-. Rudolf Barák varoval před ukvapováním, Jiří Hendrych
<
nedoporučoval odvolávat se na Polsmo a Mac. arsko, o ona,j oval d.osavad.m
opatření jako správná, zákonná a dokonce humánní. Zásadně byl proti
Beranově návratu, Novotný nejdříve tlumočil Plojha.rcvo stanovisko,
kterv „varuje Berana propust it ,J a plně se s m m ztotožnil, účastnici
/utvořili komisi, která měla předložit návrhy na snížení trestá vě z 
něných knězi. Ministerstvo vnitra nepospíchalo, jeho šéf Barák podal
zprávu až za dva měsíce. Průtah komunistické vedení dokonce kritizo
valo, Zánotocký poukazoval, že „komise pracuje zdlouhavě a ze ie tře
ba věci řešit politicky a nehrabat se v p o d r o b n o s t e c h . Podle zprávy
se k 15, červenci 1956 nacházelo ve vězení 433 katolických duchovních.
Toto číslo nevystihovalo celkový počet vězněných knčží, ale pouze od
souzené o s o b y ve výkonu trestu. Kromě nich byli knězi, amnestovaní
v roce 1949 / d á l e knězi, kteří zemřeli ve vězení a stovky internova
ných duchovních nebo nasazených do^pracovně-technických praporů. Cel
kový počet knězi vykonávajících své funkce klesl během deseti poúno
rových let na polovinu.
í:a závěr se pokusme o bilanci. Rány, které komunistická moc bě
hem osmi let zasadila církvi, byly kruté. Jejich výčet by byl dlouhý,
od. zákazu tisku, spolků přes likvidaci řádů, věznění knčží a interna
ci biskupů až k pronásledování věřících. Re 1 citlivější však bylo podle Vatikánu - ž e „vnější fasáda církve, církevní organizace zůsta
la nedotčena, dokonce všechny změny v církevní správě a jmenování...
se děje zdánlivě podle paragrafů Církevního zákona“a za tím vším se
zasazují církvi, církevnímu životu i organizaci rány smrtelné," To
však b 3rl zároveň vrchol úspěchu církevní politiky státu, která se opírala'"hlavně o mocenské zásahy.-^Tv měly svoji hranici, jakmile je
režim vyčerpal, ocitla se jeho církevní politika ve slepé uličce,
Komunistickému vedení se podařilo církev.sice natolik ochromit, že
nemohla uspokojovat náboženské zájmy věřících, ale svého cíle - ná
rodní církev - nedosáhlo. Bez nadsázky lze konstatovat, že knšží,
laici i skutečně věřící tornu zabránili a ni o na teto skutečnosti ne
mění hodnocení jednotlivých kroků církevních představitelů, včetně
.pochyb o je jich správnosti. Vždyt v roce 1958 musel církevní úřad
__
pakovat, že se mu podařile většinu kněží neutralizovat, ne však zís
kat, a že všichni uznávají autoritu papežovu. Ještě v nepříznivějším
světle se režimu jevil postoj vařících k církví, knšžím a papeži. Ve
doucí komunisty neuspokojovala ani situace ve vlastní straně, Zhrozí•li se nad plněním svého usnesení z října 1952 c výuce náboženství,
které ukládalo organizovat hromadný výstup komunistů z církví, V čer
vnu 1953 však zjistili, že -pouze 30 % ji ch~ je „mimo— církve a že jejich
-vysvy_ne.upos 1 ech 1 i ani -všichni.funkcionáři „
;
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Y oblasti náboženského přesvědčení, kterou nelze dirigovat mocen
skými prostředky, byly úspěchy režimu minimální. Kromě toho se nábožen
ská aktivita začínala silněni projevovat mimo církevní organizaci.
Y církvi i mimo ni se udrželo dostatek sil k obrodě náboženského života,
což se výrazně projevilo v době Pražského jara a o čemž přinášejí nemá
lo dokladů i československé události *posledního- de.setllntí *
Studie 80 / 1982-II/

