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KULTURNÍ

BOJ

V

NĚMECKU

k jeho zakončeni před 100 lety

Ve válečném deníku císaře Friedricha III. je k 24. říjnu 1870 uveden .tento zá
znam: "Hrabě Bismurck vyprávěl mému švagrovi (velkovévcdr?-n bád stiskánu), že má úmysl po skončení války energicky vy sto pit proti těm katolíkům, kteří by se zastá
vali neslýchaného dogmatu o papežské neomylnosti."
Co se tu uvádí v deníkové poznámce jako pohrůžkfe pruského ministerského před
sedy a pozdějšího říšského kancléře Otto von Bisnrcku, to se potom v těžkých a
na nésiedlm/- bohatých konfliktech stalo skutečnosti.'boj nozi pruským státem i Ně
meckou říší (vyhlášenou 18« ledna 1871 v zrcadlovám sále versaillského zámku) ria
straně jedné a katolickou církví na straně druhé» Tento boj bismarckovské vlády a
liberalismu proti katelioné pír'ar. vešel d" dějin poc aiátoucíua označením "kultur
ní boj", které razil berlínský lé.vař a líb/iátn-í posl^roo Rudolf Vircuow.. Církev
ní hictorik I,ud'..ig Horiiing SJ ve svých Dějinách katolické církve (1952) uvádíš
"Označení. 5-¡ulturní boj* .... mělo znamenat, že jde o bo. moderního pokroku se
středověkou nókulturoue"

Ochrana katolíků před církvi?
Státrí násilná a donucovaní opatřen; postihla kato tekou církev v Německu těž
ce- Zpočátku to mělo vypadat, jako by Bísmarckovo úsil směřovalo jen k ochraně
katolíků, stavících se proti závěrům I, vatikánského 1 ncilu, před di^cipminámímii
opatřeními vlastní církve a jejími biskupy - Ve skutečnosti se však za touto int-er------vuiicí. skrývaly tvrdé politické cíle, které vycházely během "dálo-stí stále zřetel- “kP- -Mjm 'Podobně- jako evangelické .zemské >cínkve
i katolická církev
podřízena zeněpanské nadvládě.

'■

články pruské ústavy z r. 1850 o nácožons-é svobočě byly pro církev přijatelné,
"’dyž katolická frakce strany středu (Centrum) r. 1871 navrhovala převzít tyto člán
ky do nové říšské ústavy, říšsko rada tento návrh zamítla,

Kejbližším krokem bylo zrušení oddělení pro katolické záležitosti v pruském mi
nisterstvu Jmultu dne 8» července 1871» Od urovnání "kolínského církevního sporu"
v r. 1841 se u.ělo loto oddělení zasazovat za dodržována ústavních práv katolíků v
Prusku.- Oficiálně se prohlašovalo, že toto oddělení svůj áni plnilo , káně ofici
álně sc mu podsouval záměr sledovat spíše zájmy katolické církve a polské národní
skupiny než .zájmy státu.
kazatelnový paragraf
10. prosince 1871 vstoupil v platnost tzv< kazatelnový paragraf jako doplněk
k říšskému trestnímu zákoníku« "Duchovní nebo jiný náboženský služebník, jenž při
výkonu či z podnětu výkonu svého povolání veřejně před množstvím lidu nebo v kos
tele či na jiném místě určeném k náboženským shromážděním před více lidmi o známi
nebo bude projednávat záležitosti státu způsobem ohrožujícím veřejný po’'"oj, bude
potrestán odnětím svobody ve vězení nebo v pevnosti až na dobu 2 let." (Jako vždyc
ky v takových případech, rozhodují o ;om, co ohrožuje "veřejný mír" držitelé moci ...)

Na základě tohoto praragrafu bylo odsouzeno mnoho kněží-. ¿ni po skončení kultur
ního boje nebyl zrušen. Patří k pozoruhodnostem dějin, že tohoto bismarckovského
paragrafu používala jako právního podkladu k odsuzování kněží i nacistická justice.
25e listopadu 1871 prohlásil poslanec a vůdce frakce strany středu Ludwig Windthorst v říšském sněmu o tomto zákonu?. "Ohněm a mečem byste se mohli pokusit vyhu—
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bit ‘
i c:á-kuv ale ani takový .potit y ee VaS ...ozdř-.řil. li::áj.i vám« Uvrhně
te kruic jju cíl xv spát. .y do katáfcomb, žcr>:.e ji z & s e., do aafiteátru, a ona vyjde
z kata' nuk i z amfiteátru vítězně přes vás
Pokus o zardoušeni na zákonném podkladě

12; března 1372 byl vydán "zákon o školském dozoru"; jímž byl na stát přenesen
dozor nad veškerými školami veřejnými i soukromými ( nezi ně se počítaly církevní
školy j e stejně já. o výhradní piávo na jmenování školních inspektorů zřizovaných až
dosud cínoví pro její vlastní oblast dozoru« 3odle vůle liberálů bylo účelem toho
to zákona odstranit církevní vliv na oficiální' vzdělávací systém.
4» corvence 1372 pak začal v celé ři á. platit tzv-. jezuitský zákon?

'*§ 1? Řád Tovaryšstva Ježíšova a jemu přiouzné řádu podobné kon revace se z ob
lastí nemoc1 é říše vylučují- Je jim za áz:no řizovat si domy, 7 současné době exis
tující dony je nutno zrušit ve lhůtě určené řušskou radou,• lhůta však nesmí překro
čit dobu S měsíců*. •
1 2“ Příslušnici řádu Tovaryšstva Ježíšové nebo řídů-s ním příbuzných či kongre
gacíiřádu podobných mohou být wkázúui z říšského území, jestliže jsou cizinci, a
po ud jsou tuzemci, růžo jim být pobyt v uroitých ¡rájích nebo místech zakázán ne
bo příkřvku;"

Prbvádčcí ustanovení k "jezuitskému zákonu" byla vydána už den nato, 5« červen
ce 1372. "Protože se.řád Tovaryšstva Ježíšova vylučuje z ’Tšmecké říše, nemá se jeho
přišlu lni’nm dovolovat výkon ívat řádovou činnost, zvláště v kostele a ve škole, ani
konat misie." uvádělo so - nich ul.no jiné«
Pr. 7 j nirinor 'oultu Falte se pos aia.1 j vité o další omezení ministerským naří
zení •’’? 'kk.kviovujij a to při současném zrušení všech tomu odporujících opatření,
rozpustit při gymnáziích a jiných vyšších učilištích existující náboženské spolky
a přífí® ¿a •rázuji ž ;ků.-i těchto ústavů účast v náboženských spolcích. Jednaní příčí
cí, .sc .to mitó zá"azu • iffl-.uí být disciplir-árhč potrestáno, v případě nutnosti propuště
ním z úst - vu-;'
•
O rpk y od ..ji. by Iv z Pruska vykázúny kongregace redsmptoristů, knězi Ducha svá
tého u sester ř.ejsvětějšího Srdce Páně "jalo příbuzné Tovaryšstvu Ježíšovu" - Tepr-u roh;, í'!7 byl v Němecái jezuitský, řád znovu povolen«
Církev, ti protest a zostřená státní opatřeni

« taven ’“italiků byla silná* Nej významnější protest obsahovalo memorandum veške
rého ní -7 íbn epiá opatů ze září 1872, navržené ciskupem 'iettclerem, které označi
lo bpttřo-cí Prus nu a říše za porušení mezinárodně.a státoprávně stanovené svobody
cíi-uzt a z-e šiké omezení-platného veřejného právního řádu.
řrcřcju boje však ještě nebylo dosaženo - . ejpronikavější důsledky mely v Pru sten
čtyři -'květnové zákony’1 Jimi byl učiněn pokus zasáhnout církev smrtelně*

11- května 187.3 byl vydán zákon o předběžném vzděJání a ustanovování duchovních
Ten tence byla natrná již v jeho úvodních všeobecných ustanoveních?
" ’ l,s Duchovní úřad je rožno v některé z křestunských církví přenést jen na Něm
ce, který dosáhl svého vědeckého -’zděláni codlc předpisů tohoto zákona a proti je
hož oeUu.o . oni nebyla atátni vládou vznesena žádná námitka." (Ustanovení a hrozící
trošty odpovídaly "pruské důkladnosti'.)

,:á-9í Všechny církevní ústavy, které slouží přípravě duchovních (chlapecké semi
náře, couináře kleriků, kazatelské a 'uněžské semináře, konvikty atd»), jsou pod do
zorem státu. - Ibrnovní řád a úpravu disciplín-- v těchto ústavech, učební plán chlapeckýc-x so-lrařv, kazatelských a chlapeckých .konviktů, stejně jako těch seminářů,
které jacu poule í ó uznány, musí předložit vrchnímu prezidentovi provincie předsta
vený ústavu, - Ústavy podléhají revizi komisařů. které jmenuje vrchní prezident."

o

’§ 15i Duchovni představraí jsou pcv .nni hlásit kandidáta, na něhož má být
přenesen ducrovní úřad. vrchnímu presidentovi a současně uvést druh úřadu, - To
též platí při přelo žení duchovního nebo při změně odvolatelného ustano vení v tr
vale í ”
je schůzce pruských biskupů za před :ednictví kolínského arcibiskupa Melcherse
bylá již před. schválením "květnových z?, onu" z r~ 1873 přijato usnesení neuznat ■
je Důsledky nedaly na sebe čekat; boh^m jednoho roku byly zavřeny kněžské seminá»
ře. Biskupové se důsledně zdráhali účastnit se provádění záhonů rdousících církev.

Všichni 'otěží. kteří nastoupili do svého úřadu bez ohlášení u státního úřadu,
dosteli zl az vykonávat svůj úřad; byly jim zastaveny plazy a manželství uzavřená
z1 jejich as? stonce nebyla uznána, byli vykazováni z far a odsuzováni soudem,
Přiklad farnosti ánklam
jobecný rozruch vzbudil na území tehdejší bcrlnnské delogalurp "případ farái’c ó ií-’. i,„o’ranek.- Narodil s© r; 1338 a na kněz© byl vysvěcen z , i.c.-57 ve Vratisvi ýl.\ „lun nyní Trčel cý 105 záři 1873 by?, urče 1 za faráře ke 1 >stelu Spasiv *.n ■ j..ii Na základě společného usnesení biskupů to vratislavs ý kníže biskup
c číslu ér. é mu px-e .identovi o Štětině neoznámil- farář Stephan příče’1 2U září. do
r:u; ) týden později mu byly zemskou radou zakázaný jakékoli další- úřední úko
ne potáže uděloval svátosti bez úředního souhlasuj Byly mu zabaveny c ř-evní
krifcv a farní razítko,- Současně byla obec
bez úspěchu — vyzvána zvolí- si nového
mářo. Za nepovolen© vykonávání úřadu byl Stephan 1'; října odsouzen k oeněžité
-•»okutě 50 tolarů cebo k. odnětí svobody na jO dnu-, ha ář Stephan zůstal, neoblomný.
1J u. c _ --.jy p j di n-ssuďy? 500 mnrk- nebo 6 týdnů, .Iru marek nebe 14 dní , 900 mar
nit nebo 2 měsíce, 75 marek nebo ! -ní» ”ové procesy začaly částečně už p_ ed uply«
nutíí předešlého uvěznění. Po pátém uvěznění byl svými duchovními představenými u—
pcizoruězij že se má zdržet jakého'oli veřejného působení. 9. Července-1875 byl úředně vykázán. z fary, 11= srpna násilně vystěhován a bylo mu pohroženo; že bude
vykáz_n z .esta- Nato si opatřil nájemní byt» Církevní majetek byl zabaven, farní
byt uvolněn k pronajmutí až po delší době, ne však pro ziatolické kněze. Po šestém
rozsudku zaplatil Stephan polcutu a byl biskupstvím odvolán. V roce 1883 převzal
faru v lub onuTento případ nebyl vůbec ojedinělý. Na vrcholu kulturního boje byla přibližně
čtvrtina všech far v Prusku neobsazena.

Násilí zůstává násilím i pod formou zákona
hnoolic’ý poslanec Ludwig Wíndthorjt nazvat potom zákon "násilným ©patřením
ve vypůjčeném šatě zákona", čímž podle něho byla obnovena stará' říšská klatba
s tíi ječený", rozdílem, že ten, nad nímž byla vyřčena, nesměl být kýmkoliv zabit.
Vindtž..<rst
říšském sněmu prohlásil« "Násilí se nezmění tím, že se zahrne do zá
honů 01. sc mu dá forma zákona; je'a nadále zůstává násilím. Všochno,- co tu podni
káte, je nejryzejsí,. nejčistcí a neobnažanějsí násilí.'1 Současně ohlásil, že záko
ny nebudov mít úspějhs "Jestliže nám vezmete 'něze nebo jestliže si myslíte, že
nám mtroto poslat nesprávné kněze-,. pák se velice mýlíte. kylite se, když věříte,
že z: takovými kaěžím? půjdeme nebo žo se bez knězi vůbec neobejdeme. Můžete nám
naši situací ztížit, můžete nám ubližovat, můžete zraňovat naše srdce, od naší ví
ry- řás však nemůžete odvést. Kebudeme~’li mít kněze, budeme se modlit sami. * nebu—
,dou~li nán 'kázat duc-hovní, najdeme sí laiky, kteří budou kázat. Á když nám zavřete
osudy, budeme so scházel v lesích. Budeme si umět pomoci, jako si uměli pomoci
katolíci ve Nrancii za jakobínů.”

Pasivní odpor katolíků
Nesporným cílem kulturního boje bylo odcizit katolický lid .něčím a biskupům,
cle především papeži.. Stal se však pravý opáks celá církev v zemích Německé říše se
semkla těsněji než předtím, Pod tlakem zákonodárství kulturního beje dokonce zmlkl
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pomáhalí jak mohli... 'de neb; i duc-novní správce; ‘-orali laici oohogl.'ž'|a’ slo-•’-&•■ a když byl některý biskup o.isoB’en k peněžité pokutě, sebral po
třebnou čás-řev. lici-; Katolíci zahájili pasiv -i odpor-. Kátoilčti laici pro cestovali
na shrb aáždo xíob a v tisku, který prot©' čas’o trpěl hapřiklad z redaktorů ústřed
ního listu ■ Germania" seděl ve vězení vždy r-tniraálne jeden., někdy i celá redakce.
Do I. listopadu 1874 bylo podáno 734 trostux.oh oznámení na reda .tory novin "právu
nepřátelských";, ja! se to označovalo; a proti novinářům .bylo vyneseno 610 trest
ních rozsudků,.
Žádný biskup ss nepodvolil

Rok 1875 přinesl cirt vil řadu nových, zo -.třených !k sinových zákonů”,
22.> dubna 1875 vyhlášený "zákon o
biskupstvím a duchovním veškeré platy
duchovní.-. Výplaty mohly být obnoveny.,
poru- ’"©podvolil, se žádný z biskupů a

odršt svobody a pla.tu" umožňoval zastavit
ze st tni pokla'Inyu Vyňata bylí jen ústavní
jest ilo se biskupové popř . knězi vzdají od
jen 24 ze 4 400 knězi i-

Tašfcou újma pastorací způsobil "zákon . řádech"'2 31, tá.sr.... 18/5; jímž byly
od tf^dooy za ázuny všechny řády a řádům rodolní společenství •- jak již/předtín
jezuité... .Zachovány zýstaly jen řády pečující o nemocné., Za j ej ibSj zachováni bylo
třeba v neposlední řadě ’-poděkovat" námitkám ministra války, ’~terý tím cntě.l za
jistit péči o lazarety své armády
Slavný anatomi berlina'é univerz?.my ř spoluza?1odat-el liberální "strany pokro
ku" .ludoll Virclcu tehdy zastavil názor, že tento -klášterní systém, nelze trpět
"jako součást moderní 'rultury”: "Osobně j sersgpřesvědčeny že úspěšný vývoj péče o
nemocné je možný»!en na poli občanského vývojek’ římw zákonem se prý ocitáme
"přímo ve středu kulturního boje"!' Jar nesprávné bylo tvrr-ení tohoto renomovaného
přírodovědce 1S«. století,, dokazují četná zařízení koníesn: ho, zvláště katolického
• zdravo+nictví«’.působící i v naší. doběBismarckův ústup

Jakého úspécnu. dosáhl kulturní boj? Částečnou odpověď dal katolický poslanec
Schorlemer-Alst 9. března 1876 v říšskámsněmu:
"Dobře vím, že vláda i liberálové .počítají s vítězstvím v kulturním boji tepr
ve až. doroste další generace. Ano, pánové, kulturní boj .musíte vybojovat s námi a
v krajním případě s našimi syny, kteří se, doufáme, ukážou být hodni svých otců.
Dále se táži? Kde jsou po 5 letech kulturního boje miliony katolických -oddaných,
jichž jste se dovolávali v boji proti Římu? Páv stovek nebo cisíc státníc i, katolí
ků, několik málo odpadlých kněží několik tisíc starokatolíků,'"■‘-■o je věex A jaké
podpory státu, jaké vládní pomoci a protekce bylo zapotřebí, abyste tyhle lidi
získali í" ■

Hutnost soustředit se na boj proti socialistům byl jen jeden z „.úvodu, ktvré
nakonec pohnuly pruského kancléře Bisnarcká bo,; proti církví zmírnit Byl prý spo
kojen ”s dílčími úspěchy" svá jpírkevně politická kpfi^epcfe Bonerkhlu tylo cín-evi-n
zákonodárství zrušeno, nebo zmírněno, pepř. se neuplatňovalo .- Po volbě papeže Lva
XIII. vodí Bismarck s římskou kurií "mírové rozhovory" i O ukončení kulturního boje
lze ovle.. mluvit Iteprve k roku 1387;'
Vnější struktura katolické církve v Prusku však hýlu sulně postižena Přes ti
síc far bylo bez kněze. Zato vnitřní síla batolí’ ů vzrostla?, bejích soudržnost
s duchovními pastýři a biskupy zůstala neslo mon^
Pra pruský stul. resp. pro vztah katolických věřících -e státu, měl kulturní
boj krajně škodlivé důsledky. Katolíci žili tak dlouho jako občané druhého řádu, že
měli nadále vůči tomuto státu postoj hluboké nedůvě.tý.
St. Heďwigsblatt 1985/40 a 44.
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