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Motto: Však to, co vám chci vyprávět,
je čistá pravda, žádný žert,
tak jistě, jak je v pekle čert
v Irsku má sochu.
Kdyby se k tobě přichomejt,
tak pozor, hochu!
Robert Burns
/1759 - 1796/
/z básně "Smrt a doktor Hornbook*’/

Naše město je výjimečné, /a tak trochu jeem na to hrdý, jako jistá
americká herečka, která když se o ní dlouho nepsalo, tak ukradla něco v sa
moobsluze a hned měla o reklamu postaráno/ výjimečné právě a zejména pomní
kem postaveným otci a matce všech dětí a národů J.V.Stalina. Je výjimečné
zejména tím, že ve všech městech a dědinách nejen naší země, ale ani v zemi
o které se tak dlouho tvrdilo, že je náš jediný a možný vzor, něco takového
již dávno a dávno nestojí. S jedinou výjimkou, v Gori, rodném městě Stali
nově je socha kolem 20 m vysoká zároveň s museem J.V.Stalina. Dnes se již
vážně uvažuje, že tento areál bude využit jako dokument zvůle a násilí,
jako dokument toho čemu se tak hezky říká kult osobnosti.
V době, kdy se v sovětském tisku po zásluze oceňuje význam J.V.Sta
lina a kdy se ozývají stále naléhavěji hlasy, aby ani prach tohoto genia
ve vyvraždování vlastních národů neznesvěcoval místo u kremelské zdi, stá
le tak drahé sovětským občanům. Tedy v této době se v našem městě roztrhl
pytel s dramatickým přemistováním sterého pomníku J.V.Stalina a znovuvýstavbou nového monumentu na původním místě, v němž jako jedna z postav má být
rovněž J.V.Stalin. A právě historii tohoto, pokud je mi známa se tady budu
snažit uvést na vědomost.
Na začátku 5C-tých let, tak jak bylo celkem dost běžné ve všech zemích
obtočených trojím pásem ostnatého drátu se rovněž i v Šumperku postavil pom
ník učiteli všečhvnárodů J.V.Stalinovi /viz foto č.l/. Tento pomník přetrval
první vlnu odstraňování těchto nechutných monster začátkem 6C-tých let ve vý
jimečně dobrém zdraví. V r.1968, jak ani nemohlo být jinak, neboí socialismus
s lidskou tváří nemohl snést tak nechutnou bradavici, došlo ke zbourání Sta
linova pomníku. Pomník byl odvezen na smetiště bývalého dvora hraběte Ciiariho, nyní Okresní vlastivědný ústav, kde byl vysypán, při čemž mu byla ulome
na část ruky. Samozřejmě, že hned na začátku normalizace byl pomník již s me
nší slávou obnoven a postaven na původní místo t.j. na Náměstí českosl.-sově
tského přátelství /viz foto č.2 z roku kolem 1985/.
Pomník byl nejen obnoven, ale stále se, ve dnech státních svátků 9.V.
a ve dnech vzpomínkových oslav VŘSR, kladou věnce k nohám toho, jenž za
hubil téměř všechny teoretiky, organizátory a vůdce právě té revoluce, jejíž
památka se tak hanebným způsobem uctívá, dokonce do dnešního dne. Daleko ví
ce by jich zůstalo ns živu, i kdyby Říjnová revoluce byla poražena a vládu
udržela demokraticky zvolená Kerenského vláda. O tom již není pochyb. Stejně
jako se nepochybuje, že by takové řešení zachránilo v Rusku, Ukrajině a v
ostatních zemích miliony a miliony životů ničím se neprovinivších lidí.
Koncem roku dne 28.12.1984 jsem napsal dopis CNV v Šumperku /příLoha
č.l/ s žádostí o odstranění pomníku J.V.Stalina, kde jsem v příloze vyjme
noval 29 jmen sovětských vůdců, Stalinových obětí, jež by tuto moji žádost
podepsali spolu se mnou. Při jednání dne 22.1.1985 na kulturním odboru ONV
v Šumperku, kam jsem byl pozván a za účasti zástupce okresního výboru KSČ
byla moje žádost odmítnuta. Předseda tohoto odboru mi sdělil, v podstatě to,
že moje žádost je více méně přáním jednotlivce a že ohromná většina obyva
tel si takové řěsení nepřeje a proto nemohu očekávat, že přistoupí na moji
žádost.

Dne 9. srpna 1987 jsem napsal novou žádost /viz příloha Č. 2/ jíž jsem
adresoval na Svaz protifašistických bojovníků, okresní výbor v Šumperku a kde
jsem požadoval vedle znovunavrácení původního jména ulice Jan Langra /padlého
bojovníka proti fašismu/ přejmenované na ulici Lidových milicí zač. 7O-tých
let, i odstranění pomníku J.V.Stalina. Dne 3-září 1987 jsem byl pozván k jed
nání na Okresní výbor Svazu protifašistických bojovníků v Šumperku, jehož se
zúčastnili zástupce okresního výboru KSČ, nový předseda kulturního odboru ONV,
a předseda at tajemník Svazu protifašistických bojovníků v Šumperku. Na odstra
nění Stalinova pomníku jsme se rovněž nedohodli a právě tam mi předseda kultur
ního odboru ONV v Šumperku za přítomnosti těchto třech svědků sdělil, dalo by
se říci skoro vítězoslavně, Že mají v úmyslu v Šumperku postavit jakýsi monu
ment či památník Míru či Osvobození /to už přesně nevím/, v němž jedna z pos
tav prý bude zaa náš starý známý J.V.Stalin. Jak jsem mu okamžitě sdělil, že
jsem tím značně konsternován a řekl jsem: "Pánové, kladu pouze řečnickou otáz
ku: Kolik by musel Josef Vissarionovič vyvraždit ještě milionů lidí, než by se
v Šumperku rozhodli k odstranění jejjo pomníku?"
V dubnu 1988 nastal neočekávaný spád událostí. Jednání o odstranění pom
níku začlo samozřejmě o něco dříve, ale je charakteristické a vyšlo to tak, že
poslední procítání filmu "Pokání” bylo v neděli a v pondělí přijel na Náměstí
čs.-sovětského přátelství jeřáb s nákladním autem plným písku, popadli milého
Stalina za křídlo a opatrně položili na fůru s pískem. Cďtud no odvezli opět
do Chiariho dvora, dnes již dokonale uklizeného, tam ho postavili a zakryli
plachtou. Ti kdo jásali^
jako já nad takovým řešením se neradovali dlouho.
Asi za měsíc se Stalin jako bájní Blaničtí rytíři objevil zcela neočekávaně,
pravděpodobně bez jakéhokoliv informování veřejnosti, skoro na zapřenou a dalo
by se říci tajně /samozřejmě není mi známo jestli se při tom pronesla nějaká
řeč či jinak vzpomělo vzpomínkou při takové příležitosti, možná, .že něco tako
vého i stalo/ na Husovém náměstí u Mototechny v Šumperku /viz foto č. 3/• A
stojí tam v prostředí, které vypt-dá jako by tam od pradávna patřil ©i lze říci,
že lepší místo by se pro něj asi ztěží našlo. Skoro je až člověku líto, že i
tak, nehledě na ty obnovovací peripetie, jsou jeho dny již beztak sečteny.wA
pokud by tam zůstal i v budoucnu tak s cedulkou ’’Turistická atrakce", nebot
je to vskutku vzácnost a bude lákat turistické návštěvníky i ze zahraničíš.
Mezi tím na miete Stalinova pomníku na Náměstí čsxsov. přátelství se za
čaly horečně budovat základy pro jakýsi důležitý pomník, či památník či monu
ment /vizí foto č. 4/. Byla ohrazena velká část náměstí a práce se nezastavu
jí ani ve 20,15 jak jsem byl svědkem dne 17.6.88. rodle různých nepotvrzených
zvěstí má být značně nákladný. Těm kteří říkají, že má stát jen 70.000 Kč ně
kteří oponují a tvrdí, že 70.000 KČ stála jen ta ohrada kolem této stavby.
Dokonce lze zaslechnout, že to nebude pomník či monument, ale jen velká mramo
rová deska vhodně nastavená, na které budou vyryty právě ty postavy o kterých
byla řeč výše a dokonce prý osoba Stalina, která je také v návrhu na tuto des
ku byla konsultována se zástupci sovětské armády, s jakým výsledkem mi není
známo. Za této situace jsem se rozhodl napsat Okresnímu výboru KSČ v Šumperku,
kde znovu protestuji dne 12.6.88 proti takovému postupu, jež by byl zneuctěním
milionových obětí v SSSR a tisíců nevinných našich spoluobčanů, viz příloha č.
3. Tuto stížnost jsem zaslal na vědomí i ÚV KSČ a Rudému právu.

Veřejnost by měla být podrobně informována o osobě J.V.Stalina, právě
tak jak to učinil neohrožený ravel Wonka, který v dopise MěNV ve Vrchlabí, za
který byl rovněž odsouzen, doslova napsal a to 7.11.1985, kdy odhalení Stalino
vých hrůz v právě vznikající demokratizaci sovětské společnosti ještě ani neza
čalo: ?•.•.Vlny strachu a hrůzy zasáhly celou sovětskou společnost. Sovětská
společnost byla decimována a prst Stalina ukazoval na ty, na které přišla řada.
Stalin do svých rukou soustředil nesmírnou moc o které se nesnilo nejvétším de
spotům a tyranům středověku. Měl moc posílat na smrt milioňy lidí, včetně x
svých nejbližších spolupracovníků a přátel....I pro náš národ znamenal trage
dii jejíž důsledky pociíujeme dodnes, počátkem 5O-tých let se odhady našich
táborů a věznic pro 13 milionový stát pohybují okolo čísla 422. Na smrt muse
li jít na or. Ge n. H elxodo r P í ka, Rud o If S1 ániiky, dr .Mr lada H o r a kov á a mno n o
dalších." Možná i proto si smrt přišla právě pro Pavla Wonku, protože ve Sta
linských dobách tito lidé, jež neo iroženě stáli na straně pravdy a práva, mu
seli zákonitě zahynout. Stalinovi nástupci na všech-úrovních na to v případě
Pavla Wonky nedali zapomenout. Jeho smrt je varováním všemu lidu naší země.
At nikdo neoochybuje o tom, že jsme hlas Pavla Wonky uslyšeli.6 1 88

JAN SARKANDER

Návštěva v politické komisi
17. ledna 1995 navštívil schůzi politické komise pan Václav
Benda, noxy ředitel Úřadu pro vyšetřování zločinů KSČ. Z
besedv s nim vyjímáme nejdůlcžitčjší části.

V úvodu svého vystoupeni konstatoval, že jde o politickou
budoucnost ÚDV. zda se udělá konečné tlustá čára či
nikoliv Sloučeni dvou dosavadních úřadů v jeden je sice dobrým
politickým signálem, ale riziko jeho existence je velké Žádá od
KfV podporu a spolupráci. Ustaví a statutárně zakotvi čestný
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Našim městem Příborem prošlo mnoho zajíma
vých a významných lidí. Mezi ně patří také bla
hoslavený Jan Sarkander.
Původem byl Slezan. Narodil se 20. prosince
1 576 v malém městečku Skočově na Těšínsku
(dnes Polsko, tenkrát krajina součástí České ko
runy). Janův otec se nazýval Řehoř Matěj a ma
tka Helena, rozená Gurecká z Kornic, pocházela
z nižšího šlechtického rodu. Byla dvakrát prov
daná. Z prvního manželství s Vlčovským měla
syna Matouše, který se odstěhoval na Moravu
do Pribora. Ve druhém manželství se narodilo
pět dětí: Mikuláš, Jan, Pavel, Václav a dcera, je
jíž jméno neznáme. Když bylo Janovi 13 let,
zemřel mu otec a matka se přestěhovala r. 1 589
i se svými dětmi z protestantského Skočova do
katolického Příbora za svým synem Matoušem,
u kterého byl od útlého mládí vychováván Janův
bratr Mikuláš. Jan Sarkander zde navštěvoval
farní školu, která byla česká. Na místě, kde se
mladý Jan rád učíval, u silnice z Příbora do Skotmce, je postavena kaplička "Sarkandrovka" se
studánkou.
Z Příbora odešel Jan na studie do latinských
škol jezuitů do Olomouce v r. 1593. V roce
1 597 byl zapsán na filozofii (dnešní 7. a 8. třída
gymnázia). Ještě nedokončil dva roky filozofie
když v Olomouci v r. 1599 vypukl mor. Odjel
proto do Příbora. Do Olomouce se pak již nevrá
til, neboť filozofii dokončil u jezuitů v Praze, kam
přišel v r. 1 600. Absolvoval logiku a fyziku a byl
r. 1 602 jmenován bakalářem a za rok, 9. května
1603, povýšen a promován na mistra filozofie.
Mistr svobodného literárního umění a filozofie
Jan Sarkander po své promoci trávil pravděpo
dobně čas u svého bratra Mikuláše, který byl v
té době farářem ve Velkém Meziříčí. Zde se asi
seznámil s dívkou jménem Anna Plachetská.
Dne 6. září 1604 byl zapsán na bohosloví ve

Štýrském Hradci. Akademii tam vedli také jezui
té jako v Praze nebo Olomouci. Proč tedy tak
daleko? Buď pro věhlas tamní teologie, nebo
chtělzapomenoutna Annu. Avšak po dvou leA
tech studia bohosloví, vítězí láska k Anně Pia-'
chetské a Jan se vrací na Moravu za svým brat
rem Mikulášem, aby zde domluvil svou svatbu s
Annou, která pocházela z vážené luterské
rodiny. Ve Velkém Meziříčí byla 3. září 1 906
slavnostně podepsána svatební smlouva za účasti několika katolických kněží, včetně faráře
Mikuláše Sarkandra - Janova bratra. Že Jan op-

Bl. Jan Sarkander. Dřevoryt Michaela Floriana z ro
ku 1967 pro farní úřad v Holešově. V pozadí po
hled na holešovský kostel a zámek. V dálce Sv. Ho
stýn. Foto: R. Hlavica.

konsultačni sbor složený z expertů, s nimiž se chce každý týden
stýkat a čeká na naše vyjádření. Dále hodlá z ÚDV vybudoval
podobný úřad, jako je v Německu Gaukův úřad pro vyšetřováni.
Obsahem práce nového ÚDV má být především vyšetřování,
i když dokumentaristika je nezbytná. Vyšetřování je pro ÚDV
důležitější, protože podle množství ukončených případů se bude
klasifikovat úspěšnost nebo případná zbytečnost úřadu.
Veřejnost musí být přesvědčena, že úřad je schopen zahájit i
dokončit konkrétní stíháni. Pro okamžitou potřebu nejsou
důležité kauzy Jan Masaryk nebo farář Toufar. nic se nestane

Z p ra v o d a j

M. A. Busková
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Příbor a blahoslavený

ravdu pomýšlel na rodinný život, dokazuje to, že
v tomto roce zakoupil v Brně dům a několik vi
nohradů v Kloboukách u Brna. Oženil se Jan s
Annou Plachetskou, nebo neoženil? Existuje
pouze svatební smlouva, nikoliv oddací list. Ne
bo snad Anna zemřela? To vše zůstává záha
dou. Fakt ale je, že tentýž Jan Sarkander přijímá
22. prosince 1 607 v kapli kroměřížského zámku
nižší svěcení z rukou samotného kardinála Dietrichštejna, když den předtím, 21.12.1 607 slo
žil nějaké zkoušky z bohovědného oboru u arcijáhna Benedikta Knaura v Olomouci. Před rokem
1605 mu zemřela matka, která dožila svůj život
v Příboře. Co se asi odehrávalo v duši Janově,
když se dal znovu na cestu kněze?
Jan Sarkander jako minorista vypomáhal své
mu bratru Mikuláši, tentokrát faráři v Opavě, a
přitom studoval bohovědu (asi soukromě), pro
tože ho již v prosinci 1608 vysvětil olomoucký
světící biskup Jan Křtitel Civalli na podjáhna v olomoucké katedrále. Jáhenského svěcení se mu
dostalo od Dietrichštejna 19. 3. 1609 u jezuitů
v Brně. Na kněžství ho vysvětil opět biskup Ci
valli v kostele sv. Petra a Pavla v Brně. (Pod olo
mouckou diecézi patřila celá Morava). Zástup
cem faráře se stal v Uničově r. 1 609. V té době
se zapletl jeho bratr Mikuláš do politiky. Byly
zachyceny dva Mikulášovy dopisy, které poslal
z Prahy - jednalo se o jakési spiknutí proti Opavě
i Moravě. Mikuláš byl předvolán do Olomouce,
kde byl ve vazbě od června do listopadu 1609.
Odtamtud převezen do Brna, kde ho soudil
zvláštní soud sestavený kardinálem Dietrichštejnem. Pak byl vyslýchán mučením. Soud měl
probíhat až po prozkoumání soudních listin císa
řem Rudolfem a králem Matyášem 14. ledna
1610, ale na štědrý večer 1 609 Mikuláš v noci
z vyškovského vězení uprchl. Za tento Mikulá
šův čin byl Jan vzat do vězení pro podezření ze
spoluúčasti na politické akci proti císaři, z níž
byl Mikuláš obviněn a také z podezření, že brat
rovi pomohl k útěku z vězení. S Janem byl; též
uvězněni jeho dva bratři. Pavel - příborský měš
ťan a Václav - soukeník tišnovský. P _,i po jedno
roční vazbě, když se prokázala :-;no nevina, byl
propuštěn, a od 24. dubna 1r 11 se stal farářem
v Charvátech u Olomouc .. Přesně za rok je jme
nován farářem ve Zdenkách a v roce 1615 a
1 5. května téhož jku byl uveden na faru v Ho
lešově. V Hol? jově se začal katolický život te
prve probouzet. Obyvatelstvo bylo z velké části
vyšctří-li se to za rok či tři roky. V naší současné práci nebudou
smět převažovat padesátá či šedesátá léta, není zajímavé dostat
za mříže 80ti leté staříky, lidi 40-50 let staré však ano. Za bolševika
nahrabali majetek a tcďjsou z nich kapitalisté. Akutně se to dotýká
současných poměrů.
Na naši námitku, že "prioritou vyšetřování by měla být nikoliv
padesátá a šedesátá léta, ale léta normalizace", odpověděl, že
slovo priorita nevyslovil /opravdu nevyslovil/. Musíme si však
uvědomit, že ÚDV je pod tvrdým tlakem realit Pokud úřad

českobratrské - mělo vlastní sbor, kapli i školu.
Farní kostel obsadili v druhé polovině 16. století,
protestanti. Teprve když holešovské pan ství
koupil katolický pán Ladislav lil. Popel z
Lobkovic, začal návrat k víře katolické. Farní
kostel byl vrácen katolíkům a znovu vysvěcen.
Sarkander horlivě pokračoval v započaté obno
vě katolického života. Dostal se do sporu o farní
desátky s okolní nekatolickou šlechtou, zvláště
s luteránem Václavem Bitovským z Bitova v
Bystřici pod Hostýnem. V té době vypuklo v
Čechách roku 1618a o rok později na Moravě
stavovské povstání, jež vedlo k třicetileté válce.
Tehdy byl Sarkandrúv patron Ladislav Popel z
Lobkovic sesazen z moravského hejtmanství a
střežen v Brně. Jan Sarkander byl jeho zpověd
níkem a měl nyní smutné postavení uprostřed
nepatrného hloučku katolíků a tak na radu svých
farníků odjel do Polska. Lobkovicův štolba měl
cestu do Krakova, tak se s ním Jan svezl. Vyko
nal pouť k panně Marii Čenstochovské a nejra
ději by zůstal na nějaké faře v okolí Krakova.
Uchýlil se však na Lobkovicovy statky v Ryb
níčku u Ratiboře. Tam mu také poslal Lobkovic,
kterého mezitím pustili z Brna, list, kterým ho
zval zpět, do Holešova. Sarkandrovi se zpět do
Holešova nechtělo a prosil Lobkovice, aby dal
holešovskou faru svému zámeckému kaplanovi
Tučkovi a on že nastoupí na Tučkovo místo.
Zřeknutí se holešovské fary však přijato nebylo,
a tak se Sarkander koncem listopadu 1619 vrátil
do Holešova.
Cesta do Polska se stala Sarkandrovi osud
nou. V té době, kdy tam pobýval, přijel koncem
července do Varšavy generál hrabě Althan a po
něm uherský šlechtic Homonnay, aby vyjednali
pomoc císaři Ferdinandovi II. u polského krále
Zikmunda III. Císař Ferdinand potřeboval pomoc
r.toti českým stavům. Královský polský senát
pomoc odmítl, ale dovolil poslům, aby si v Pol
sku najali žoldnéře sami. Tito šlechtici tak učinili
a najali pro císaře 10 000 kozáků, zvaných licovčíci (pojmenovaných po válečníku Alexandru Lisowskému). Byli to obávaní váleční dobrodruzi, kteří se kromě žoldu živili drancováním
a loupežemi. Tyto tlupy najali Althan a Homonnay kolem 11. listopadu 1619. Homonnay je
převedl 21. listopadu do Uher, kde porazili uherské vojsko. Vznikly však mezi nimi spory o jmenování vůdců, tak se vrátili přes Tatry do Polska. Počátkem února však hrabě Althan jich
5
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nebude moci uvést praktické a konkrétní uzavřené případy, bude _
jeho existence ohrožena Než nastoupil, bylo předloženo několik
variant, jak má úřad fungoval, z nichž, některé byly lidvidačni.

Je třeba naprosto vážně se vyrovnat s minulosti Má-li KPV
zájem. aby se neudělala tlustá čára, musí ses ÚDV dohodnout na
spolupráci Je třeba prolomit bariéry. Do půl roku, ncjpozdčji do
jednoho roku, se veřejnosti musí předvést několik procesů proti
konkrétním lidem. Kromě byrokracie vládnou nás hluboká averze
proti vyšetřováni minulosti Postaveni ÚDV je obtížné jak po

i

znovu najal asi 4 OOO do císařských služeb a ta
to horda 3. února 1620 projížděla Slezskem a
Moravou do Vídně. Cestou loupili, pálili a dran
covali města a statky a přes Valašské Meziříčí a
Bystřici p. H. se blížili k Holešovu. Dne 5. února
1619 svolal Sarkander své farníky do chrámu,
kde všichni přijali Sv. svatosti, a oznámil jim
svůj úmysl, že v průvodu vyjde s Nejsvětější
svátostí vstříc lisovčíkům a tak se pokusí za
chránit město před drancováním. Což také dru
hého dne udělal. Lisovčíci když zjistili, že jde o
katolický průvod a je v něm nesena Nejsvětější
svátost, město ušetřili. Tak zachránil Sarkander
Holešov od záhuby, ale sobě ji přivodil. Hole
šovští nekatolíci prohlašovali, že když byl Sar
kander v Polsku, že se spolčil s lisovčíky a že je
zrádcem vlasti a musí být vydán a souzen. Zprá
va o vpádu lisovčíků a záchraně Holešova se do
nesla k moravským stavům, právě v Brně shro
mážděným. Zvlášť hluboce se dotkla Bitovského, jehož statky v Bystřici p. H. lisovčíci pople
nili a českobratrského kněze Václava Vojticia
usmrtili. Správa země byla již v rukou nekatolí
ků, Lobkovic již nebyl moravským zemským hej
tmanem - na jeho místo byl zvolen Ladislav Ve
len z Žerotína a Sarkanderův odpůrce Václav Bitovský byl jmenován od nekatolických stavů nejvyšším moravským sudím. A ten dal příkaz, aby
se všichni katoličtí faráři z okolí Holešova dos
tavili do tří dnu do Brna. Když se to Sarkander
dověděl, bylo mu jasné, že rozkaz je namířen
hlavně proti němu. Na faře se necítil v bezpečí
a skrýval se na různých místech. Tajně pak ute
kl na tovačovský zámek, odkud pocházela druhá
Lobkovicova manželka. Ale i zde byl prozrazen,
a proto se ukryl v tovačovském lese a v blízkosti
Troubek byl zajat a dopraven do Olomouce, kde
již byl očekáván protestantskými stavy. Byla ustanovena soudní komise, která měla deset čle
nů. Jediný katolík v ní byl městský sudí Jan
Scintilla, bez něhož se vyšetřování nemohlo ko
nat. Ostatní byli protestante. Dne 1 3. března se
všichni sešli v městské věznici, aby vyslýchali
Sarkandera. Soudu předsedal Velen z Žerotína a
hned úvodem mu pohrozil, že nebude brán zřetel
na to, že je kněz a od kardinála Dietrichštejna ať
nečeká zastání, nebot ten již nemá v zemi co •
poroučet. At řekne pravdu, neboť jsou mu jistě
známy všechny Lobkovicovy tajnosti, vždyť byl
jeho důvěrným rádcem i zpovědníkem. Jaké po
litické pikle kul Lobkovic, s jakým poselstvím od

Skřipec v kapli bl. Jana Sarkandra v Olomouci,
na němž byl světec mučen.

něho jel Sarkander do Krakova, komu odevzdal
Lobkovicův štolba truhlici?
Vyzvídali, proč vpadli kozáci na Moravu a na
dělali tolik škod. Sarkander ujišťoval soudní ko
misi, že nemá s vpádem lisovčíků na Moravu nic
společného. Ještě téhož dne večer se konal dru
hý výslech, kterému předsedal Bitovský. Sarkan
der trval na své výpovědi, že je nevinen. Soudní
komise však nařídila katovi, aby mukami vynutil
na Sarkanderovi přiznání. Nešťastný kněz padl
na kolena a prosil, aby se slitovali. Když však vi
děl, že se nedají obměkčit, prohlásil před Bo
hem a na své svědomí, že kdyby mu přílišné utr
pení vynutilo z úst něco nepravého, že to pro
hlašuje za neplatné. Pak ho přivázali na skřipec.
Ten výslech s mučením trval hodinu a byl bez
výsledný. K dalšímu dvouhodinovému výslechu
byl předveden 1 7. února opět do mučírny. Čtvr
tý výslech se konal 18. února zase v mučírně,
kde opět prohlásil, že nic neví a i kdyby od Lob
kovice něco věděl, že by zpovědní tajemství ne
prozradil, i kdyby ho na kusy roztrhali. Po této
odpovědi ho přivázali na skřipec, pochodněmi a
svícemi ho pálili do boků, aby ho přinutili k doI

V dalši debatě vznesli někteří členové politické komise různé
dotazy a připomínky. Jsme přesvědčeni, že je třeba postihnout
nejen příslušníky StB. ale i prokurátory a soudce, kteří se
zpronevěřili posláni své profese, velitele táboru a věznic,
vyšetřovatele StB a ostatní nositele terom a bezpráví. Ředitel V.
Benda vyslovil souhlas, že je třeba tyto profese stihat U
některých je ze strany ÚDV vyšetřováni již skončeno a koncem
r. 1994 předáno k dalšímu trestnímu řízeni (Pich-Tůma. Grebeničck.

Hlavačka).

Rozprava se týkala také vztahů vězňů protikomunistického
odboje z let čtyřicátých a padesátých k disidentům z let
normalizace. Členové politické komise poukazovali na to, že mezi
disidenty bylo mnoho komunistů, kteří v letech čtyřicátých a
padesátých byli nositeli bezpráví (Šabata. Hromádko. Hajek a
dalši). ti po listopadu 1989 obsadili přední místa ve státní správě
a ekonomice, zatímco my. první oběti komunistické zvůle, jsme
byli odsunuti na vedlejší kolej. Pan ředitel na to odvětil, že máme
v mnohém pravdu. To. co po roce 89 dominovalo, byla Obroda.

znání.
Když se Sarkander stále nepřiznával, prohlásili
soudcové, kteří byli v podnapilém stavu, že tu
působí nějaká kouzla a nařídili katovi, aby ustřihl
něco vousů a vlasů, nehty na rukou i nohou
ostříhal, vše spálil, popel aby vysypal do vody a
dal to mučenému vypít. Sarkander tekutinu vy
pil, ale k doznání to nepomohlo. Jen stále vzýval
tři svátá jména: Ježíš, Maria, Anna. Po třech ho
dinách mučení ho biřicové odnesli do cely, při
kryli kněžským šatem a mysleli, že zemře. Sar
kander se však trápil ještě měsíc. Modlil se a lis
ty v breviáři si obracel jazykem, neboť ruce měl
vymknuty. Dne 17. března 1620 skonal.
Jeho odpůrce Václav Bitovský z Bitova ten
krát netušil, že za pouhých 8 let se kola osudu
otočí. Bitovský byl zatčen Albrechtem z Valdštejna ve Slezsku a vězněn v Brně na Špilberku.
Byl stejně krůtě vyslýchán jako Sarkander. Chtě
li ho obrátit na katolickou víru, zůstal však ne
oblomný. Byl dvakrát mučen na skřipci a byla
mu zlomena ruka. Třetího mučení na skřipci se
již nedočkal, neboť byl popraven 27. 3. 1628.
Sarkander a Bitovský! Stáli proti sobě každý na
jiné straně, jiného náboženského vyznání, oba
stateční, oba souzení pro vlastizradu, jeden kněz
a druhý voják a stihl je stejný osud. Ale vratme
se k Sarkanderovi. Jeho tělesné pozůstatky byly
uloženy nejdříve v chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Olomouci. Mučedníkovi bratři Jan, Mi
kuláš a Pavel zasadili ještě téhož roku v blízkosti
hrobu do zdi kamenný náhrobek s reliéfem mu
čení na skřipci s latinským věnováním. Nový
zděný náhrobek byl pořízen roku 1703. V roce
1784 byl chrám Panny Marie zrušen. Sarkandrovy ostatky byly přeneseny do chrámu sv. Mi
chala. Dne 11. září 1859 vydal papež Pius IX.
list, jímž vyhlásil Jana Sarkandera blahoslave
ným. Dne 6. května 1860 se konala v Římě v
chrámu sv. Petra slavnost. Podobné oslavy se
konaly v Olomouci od 22. do 25. září 1860, a
také na všech místech, kde Jan žil a působil. V
den oslav v Olomouci byla hlavní část mučední
kových ostatků s hlavou uložena v olomouckém
dómu a ostatní zůstaly v kostele sv. Michala.
Prohlášení někoho blahoslaveným trvá v Římě
zpravidla mnoho let, nebot zkoumání takového
procesu je podrobné a přísné. Tak tomu bylo i v
tomto případě. Než bylo zkoumání ukončeno,
zemřel kardinál Troyer i tehdejší papež Benedikt
XIV. a záležitost upadla v zapomnění. Až teprve
byli to zrádci, kteří předlistopadovému komunistickému vedení
slibovali, že očisti policii a veřejnost od protisocialistických živlů.
Musel sc bohužel naučit uvažovat jako realistický politik. Také
nemáme prostředky, jak všechny zločince vyšetřit, peníze nám
nikdo neposkytne pouze docilimc-li morálního odsouzeni.
Musíme najit rovnováhu mezi historickou dokumentaci a
vyšetřováním.

olomoucký kardinál Fürstenberk se ujal věci a
dovedl ji zdárně ke konci. Sarkandrův hrob v
Olomouci navštěvovali četní poutníci i ze zahra
ničí. V roce 1683 to byl polský král Jan Sobieský, když táhl do boje proti Turkům a v roce
1747 pak císařovna Marie Terezie.
Moravský mučedník Jan Sarkander je přiro
vnáván k českému Janu Nepomuckému pro ne
prozrazení zpovědního tajemství.
Doplněk:
Při posledním rozhovoru s p. JUDr. Podžorným jsem se dověděla, že objevil nové neznámé
prameny o rodině bl. Jana Sarkandra. Např., že
měl dvě sestry, jednu jménem Salome, a také
bratr Matouš Vlčovský prý byl vlastním bratrem
Janovým a jméno snad přijal po své ženě, nebo
po statku, který zakoupil. JUDr. Podžorný pátrá
i v pozemkových knihách a zbylé korespondenci
velmi pečlivě a v brzké době doplní o Janu Sarkandrovi mnohé dosud neznámé údaje.

IN

MEMORIAM

U příležitosti jubilea 50 let od skončeni //. světové
války, byl už dlouho zesnulý škpt. Karel Martinek
z Frýdku-Místku povýšen na plukovníka v.v.

Debata, v niž jsme si vzájemné a otevřeně sdělili své názory.
vyústila ve vzájemné přesvědčeni o dobrém začátku naši
spolupráce.
Miloš Slabák
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