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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem kultu německého kněze Gerharda 

Hirschfeldera. Hirschfelder působil v třicátých letech dvacátého století jako oblíbený kaplan 

a pastorační pracovník s mládeží nejprve v kladské příhraniční obci Čermná a následně 

v Kladské Bystřici. Byl proti omezování církevní moci skrze národní socialismus. Za svůj 

postoj zaplatil životem v koncentračním táboře Dachau. Po konci války došlo v Kladsku 

k nucené výměně původního německého a českého obyvatelstva za obyvatelstvo polské. Od 

konce devadesátých let je Hirschfelder uctíván zástupci všech tří národností. V roce 2010 

byl blahořečen. Práce je případovou studií transnacionálního místa paměti (lieu de mémoire). 

Zkoumá, za jakých okolností, díky kterým aktérům a v jaké podobě vznikl kult německého 

mučedníka na polském území. Na základě těchto informací se snaží odvodit, jakou 

symboliku v sobě postava kněze v současnosti nese pro jednotlivé národnostní skupiny. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the origin and development of the cult of the German priest 

Gerhard Hirschfelder. In the 1930s he worked as a popular chaplain and youth pastor, first 

in the border village of Czermna and then in Bystrzyca Kłodzka. He disagreed with limiting 

the power of the Roman Catholic Church by national socialists. He paid for his attitude with 

his life in the Dachau concentration camp. After the end of the war, the original German and 

Czech population of the area of Kłodzko was expelled and replaced by Polish people. Since 

the late 1990s, Hirschfelder has been worshiped by all three nations. He was beatified in 

2010. The thesis is a case study of a transnational site of memory (lieu de mémoire). It 

examines under what circumstances, thanks to which actors and in what form the cult of the 

German martyr arose on Polish territory. Based on that information, the thesis tries to deduce 

what symbolism the figure of the priest currently carries for individual national groups. 
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1. Úvod 

1.1. Tematické vymezení 

Předložená historická práce je případovou studií vzniku transnacionálního 

církevního místa paměti představovaného osobou Gerharda Hirschfeldera. Práce vychází 

z předpokladu, že kult1 římskokatolického kněze Gerharda Hirschfeldera, je příkladem místa 

paměti (lieu de mémoire) tak, jak ho definoval ve svém konceptu kolektivní paměti Pierre 

Nora2.  

Gerhard Hirschfelder byl významnou osobností kulturního a církevního života mezi 

lety 1933–1941 v Kladsku. Po nástupu nacistů k moci odmítl podřídit svoji farní činnost 

diktátu totalitního režimu a za svoji neústupnost zaplatil životem v koncentračním táboře 

Dachau. 

Kladsko představuje příhraniční region, na jehož území se v průběhu dějin vystřídali 

lidé tří národností – Němci, Češi a Poláci. Území se mnohokrát stalo předmětem 

mocenskopolitických sporů, v důsledku čehož došlo několikrát ke změnám územně státní 

příslušnosti regionu. Podle historika Františka Musila3 byla oblast od počátků jejího osídlení 

součástí zemí Koruny české. V 18. století připadlo území Prusku, později v roce 1871 pak 

sjednocenému Německu a od konce druhé světové války náleží Polsku. Změny 

v národnostním složení obyvatel Kladska vytvořily v regionu potenciál pro vznik 

transnacionálního místa paměti.  

 V době socialismu byla osobnost kaplana Hirschfeldera skoro zapomenuta, avšak 

po pádu železné opony díky skupině zainteresovaných lidí jeho příběh znovu ožil. Začaly se 

objevovat pomníky, pamětní desky a další fyzická místa upomínající kaplana. Překvapivě 

tato míst nezačala vznikat v Kladsku, ale na území severního Německa, kde Hirschfelder 

nikdy nepůsobil. Byl spuštěn kanonizační proces, který v roce 2010 vyvrcholil blahořečením 

Hirschfeldera. 

Práce se bude zabývat tím, jaké byly předpoklady a podmínky pro vznik místa paměti 

Gerharda Hirschfeldera. Jakým způsobem a díky kterým aktérům se postupně místo paměti 

rozvíjelo a jakou roli v jeho rozvoji sehrál Hirschfelderův kanonizační proces. Cílem práce 

je zjistit, jakou symboliku má místo paměti pro vyhnané Němce, uprchlé Čechy a po válce 

do regionu přistěhovalé Poláky, a zda je tato symbolika pro všechny tři národy stejná nebo 

se liší. Dále je záměrem práce objasnit, jak je možné, že zrovna německý kněz se stal prvním 

 
1 Kultem je myšleno jeho uctívání Hirschfeldera lidmi tří národností, vznik vzpomínkových míst, 

mezinárodní setkání, přednášky a semináře vztahující se k jeho osobě, stejně jako publikování knih o jeho 

životě. 
2 Philippe Boutry a Pierre Nora, Les lieux de mémoire. 1, La république (Paris, Gallimard, 1984). 
3 František Musil, Kladsko: Stručná Historie Států (Praha: nakladatelství Libri, 2007).  
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blahořečeným svídnické diecéze, kde někteří místní obyvatelé stále zcela neodpustili 

německému národu utrpení způsobená v době druhé světové války a kde strach z návratu 

Němců přetrvával až do podpisu Smlouvy dva plus čtyři4.  

Přínosem má být v neposlední řadě zprostředkování příběhu kněze a vykreslení jeho 

kultu v českém jazyce. Přestože Hirschfelder působil sedm let v oblasti tzv. Českého 

koutku5, a tudíž by mohl být považován za významnou osobnost českých dějin, všechna 

dosud publikovaná literatura se vyskytuje pouze v německém a polském jazyce. Napsaná 

byla rovněž výhradně polskými a německými autory. Pokud pomineme několik českých 

článků dostupných na internetu, je předložená diplomová práce jediným zdrojem 

pojednávajícím o dané problematice v češtině. 

1.2. Teoretický rámec: místa paměti, transnacionální místa paměti  

 Koncept míst paměti (lieux de mémoire) uvedl do akademického světa 

v osmdesátých letech dvacátého století francouzský historik Pierre Nora. Místo paměti 

neoznačuje, jak by se z názvu mylně dalo odvodit, jen geografické místo, i když i to jím 

může být. Jedná se o místa jak materiálního, tak nemateriálního charakteru. Příkladem 

mohou být historické milníky, hesla, slogany, předměty, svátky, výročí, památníky, osoby 

atd. Podstatou místa paměti je, že se jedná o záležitost z minulosti, která v současnosti žije 

v kolektivní paměti určité skupiny lidí a je důležitá pro jejich identitu. Místo paměti nezačíná 

existovat zároveň s jeho historickým vznikem, ale teprve v momentě, kde se začne objevovat 

ve vzpomínkách lidí. Jeho význam tedy není inherentní v historickém vzniku, nýbrž mu je 

připisován až v okamžiku, kdy se pro společnost stane symbolické. Daný význam místa 

paměti není statický a daný napořád, ale může se v průběhu času proměňovat, případně úplně 

zmizet.6 

Jak samotný Pierre Nora, tak i další historikové jako např. Etienne François a Hagen 

Schulze7 definují společnost, která ve své kolektivní paměti tvoří místa paměti, jako národ. 

Místa paměti se často vztahují právě k paměti národa, protože národ představuje skupinu 

lidí, která byla a je sociálně, politicky a kulturně podobně směřována, a tudíž se dá 

 
4 Smlouva podepsaná 12. září 1990 v Moskvě. Oba německé státy zde definitivně uznaly hranici na Odře a 

Nise. 

 „Zwei-plus-Vier-Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“, Bundeszentrale für 

politische Bildung, https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/zwei-plus-vier-vertrag/ (staženo 

30. 6. 2022).  
5 Příhraniční část kladského území dříve obydlená českou menšinou.  
6 Cornelia Siebeck, „Erinnerungsorte, Lieux de Mémoire“, Docupedia Zeitgeschichte (2. 3. 2017), 

https://docupedia.de/zg/Siebeck_erinnerungsorte_v1_de_2017 (staženo 8. 6. 2022). 
7 Etienne François a Hagen Schulze, Deutsche Erinnerungsorte, (München, Beck, 2001). 

https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/zwei-plus-vier-vertrag/
https://docupedia.de/zg/Siebeck_erinnerungsorte_v1_de_2017


4 

 

předpokládat, že většina občanů sdílí vzpomínky na určité historické události. Toto 

samozřejmě neplatí paušálně a je důležité si uvědomit individuální paměť různých občanů 

danou různým společenským postavením, vzděláním a individuálním prožitkem. 

Francouzský sociolog a filozof Maurice Halbwachs tvrdí, že v uvažování o kolektivní paměti 

národa je důležité vždy zohlednit i paměť individuální či paměť jednotlivých společenských 

tříd.8 

Pierre Nora podnítil ke zkoumání míst paměti mnoho akademiků. Někteří se rozhodli 

zúžit společnost, která místo paměti definuje, z celého národa na regionální skupinu. Byli 

jimi například francouzští profesorové Philippe Martin a François Roth9. Jiní naopak 

pracovali s nadnárodními skupinami upomínajícími různá místa paměti.10 Pro diplomovou 

práci je zásadní teoreticky osvětlit zejména koncept transnacionálních míst paměti. Autoři 

publikace o polsko-německých místech paměti Hans Henning Hahn a Robert Traba tvrdí, že 

je nemožné zkoumat dějiny vlastní země bez znalosti dějin zemí sousedních. Místa paměti, 

která v sobě jistý národ nese, se pak mohou překrývat s místy paměti sousedního národa.11 

Tímto způsobem vznikají transnacionální místa paměti. Předmětem zkoumání je, jak 

podobná nebo odlišná je symbolika místa paměti vystupujícího v obou společnostech. Hahn 

a Traba rozlišují společná (gemeinsame) a sdílená (geteilte) místa paměti. Pod společnými 

místy paměti rozumí místa, která se vztahují k stejnému historickému prožitku a zároveň 

mají pro oba národy stejnou nebo velmi podobnou symboliku. Sdílená místa paměti mají 

společný historický základ, ale jejich symbolika je pro národy jiná.12 Příkladem sdíleného 

místa paměti je Osvětim. Němci toto místo paměti vnímají jako symbol vyhlazování židů a 

německé odpovědnosti za holokaust. V polské paměti je Osvětim místem utrpení polského 

národa v době nacistického totalitarismu.13 

 
8 Radmila Slabáková, „O paměti, historii, vědomí a nevědomí“, Dějiny - Teorie - Kritika (únor 2007): 237–

240,  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=343135 (staženo 8. 6. 2022). 
9 Philippe Martin a François Roth, „Mémoire & lieux de mémoire en Lorraine“, (Nancy, Pierron, 2003). 
10 Pim den Boer et al., Europäische Erinnerungsorte 1: Mythen und Grundbegriffe des europäischen 

Selbstverständnisses (München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2015). 

 Pim den Boer et al., Europäische Erinnerungsorte 2: Das Haus Europa (München, Oldenbourg 

Wissenschaftsverlag, 2015). 

 Pim den Boer et al., Europäische Erinnerungsorte 3: Europa und die Welt (München, Oldenbourg 

Wissenschaftsverlag, 2015) 
11 Hans Henning Hahn a Robert Traba, 20 Deutsch-Polnische Erinnerungsorte (Paderborn, BRILL, 2017), 

13.  
12 Ibid., 14.  
13 Ibid., 16. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=343135
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1.3. Zhodnocení literatury 

Literatura užitá v práci se dá tematicky rozdělit do třech skupin. První skupinou jsou 

zdroje týkající se života Hirschfeldera, jeho blahořečení a popřevratového rozvoje kultu. 

Druhou skupinu tvoří zdroje vysvětlující historický kontext Kladska. Třetí skupina zahrnuje 

zdroje pojednávající o teorii míst paměti. 

 Získání přístupu k literatuře z první skupiny vyžadovalo mé strany nemalé úsilí, 

neboť velká většina zdrojů týkající se Hirschfeldera vyšly v malém nákladu a nejsou 

dostupné ani digitálně, ani v českých knihovnách. Díky osobnímu kontaktu s Franzem 

Jungem a Julianem Golakem jsem obdržela nejdůležitější monografie k výzkumu. Jsou jimi 

publikace od autorů Huga Goekeho14, Tadeusze Fitycha15 a Zdzisława Szczepaniaka16. 

Problematická je skutečnost, že kromě Szczepaniaka pocházejí autoři z vnitřních kruhů 

církve, a tudíž hrozí zkreslování či zamlčování některých informací ve snaze napomoci 

úspěšnému zakončení beatifikace. 

Objektivitu diplomové práce jsem se snažila zajistit porovnáním informací 

v jednotlivých monografiích a zdůrazněním rozdílů, které se v nich nacházejí (např. 

informace ohledně smrti Maria Hirschfelder). Text jsem také doplňovala vzpomínkami 

pamětníků. O jejich sběr se zasloužila zejména paní Barbara Franke17. Osobní rozhovor mi 

poskytla paní Anna Duchatschová, kterou Hirschfelder učil náboženství ve škole. Díky 

pamětnické databázi Paměť národa spravované neziskovou organizací Post Bellum jsem 

objevila výpověď kladské Češky Barbory Páslerové.18  Důležitou literaturou byl také dobový 

tisk, a to zejména trojjazyčný měsíčník Od kladského pomezí19, který vychází od roku 1989. 

Pestrá škála autorů zde informuje o dění v Kladsku často s důrazem na jeho historii a 

mnohonárodnostní charakter. Webové stránky20 vyhnaneckých organizací kladských Němců 

 
14 Hugo Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer (Münster: Dialogverlag, 2010). 
15 Tadeusz Fitych et al., Błogosławiony Ksiądz Gerhard Hirschfelder: 10-lecie Beatyfikacji (Nowa Ruda: 

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, 2021). 

Tadeusz Fitych, Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder (Nowa Ruda: Fundacja Odnowy Ziemi 

Noworudzkiej, 2016).  
16 Zdzisław Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży ks. Gerhard Hirschfelder: 1907–1942 (Kłodzko, MARIA, 

2010). 
17 Barbara Franke, Johannes Hoffmann a Hans Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder: ein Märtyrer aus 

der Grafschaft Glatz (Münster: vlastním nákladem Franz Jung, 1989).  
18 Petr Balcar, „Barbora Páslerová: *1930“, Paměť národa (2009), 

https://www.pametnaroda.cz/cs/paslerova-barbora-20091020-0 (staženo 16. 2. 2022). 
19 Čísla od roku 2011 jsou též dostupná on-line. http://ziemia.klodzka.com/ (staženo 25. 6. 2022).  
20 Franz Jung, „Chronologie des Seligsprechungsprozesses von 

Kaplan Gerhard Hirschfelder (1907-1942)“, Stiftung Kaplan Gerhard Hirschfelder, http://www.hirschfelder-

stiftung.de/chronol.htm (staženo 11. 3. 2022). 

https://www.pametnaroda.cz/cs/paslerova-barbora-20091020-0
http://ziemia.klodzka.com/
http://www.hirschfelder-stiftung.de/chronol.htm
http://www.hirschfelder-stiftung.de/chronol.htm
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spolu s publikací od Franze Junga a Mariuse Linnenborna21 byly cenným zdrojem pro část 

práce týkající se beatifikačního procesu a následných oslav.  

Při výběru zdrojů pro kapitolu o historickém vývoji Kladska představovalo největší 

výzvu zorientování se ve velkém množství dostupné literatury a výběr té nejvhodnější pro 

stručné zpracování tak obsáhlého tématu. Dále jsem se potýkala s odlišnými tvrzeními 

polských a českých historiků ohledně státní příslušnosti regionu zejména v raném novověku. 

Rozdílné interpretace jsem v práci zdůraznila. Nejrozsáhlejším výzkumným projektem dějin 

Kladska, vydávaným od roku 1996 díky polsko-české Kladské komisi historiků, je 

periodikum Kladský sborník22. Po prostudování Kladských sborníků a obsáhlé publikace 

Kladsko: dějiny regionu23 jsem se rozhodla pro větší přehlednost citovat zejména ze 

stručnější monografie v této oblasti renomovaného historika Františka Musila24. 

V teoretické části zabývající konceptem míst paměti jsem vycházela ze studie 

Cornelie Siebeck25. K důležitým zdrojům vysvětlujícím problematiku transnacionálních 

paměti patří třísvazková publikace Pima den Boera26 věnující se evropským místům paměti. 

Ještě zásadnější je pro diplomovou práci kniha od autorů Hanse Henninga Hahna a Roberta 

Traby27 pojednávající o konkrétních polsko-německých místech paměti. Velký přínos měla 

studie Miroslava Kunštáta28, která porovnává roli církve v polsko-německém a česko-

německém rekonciliačním procesu. Jedním z nejvýznamnějších polsko-německých 

církevních míst paměti – Poselstvím polských biskupů německým biskupům se ve své knize 

zabývá Severin Gawlitta29.  

Součástí tvorby diplomové práce byl také terénní výzkum v Kladsku, objevování 

vzpomínkových míst a jejich fotodokumentace. Za účelem zjištění informací o rozvoji kultu 

v Kladsku a jeho skutečnému stavu v současnosti jsem provedla několik expertních 

interviews30 s aktéry pečujícími o památku Hirschfeldera.  

 
21 Franz Jung a Marius Linnenborn, Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger für unsere Zeit: Hoffnungsträger – 

Mutmacher – Brückenbauer (Münster, dialogverlag, 2011).  
22 Dosud vyšlo 12 svazků. 
23 Ondřej Felcman a Ryszard Gladkiewicz et al., Kladsko: Dějiny regionu (Liberec, nakladatelství Bor, 

2012), 256–259. 
24 Musil, Kladsko. 
25 Siebeck, „Erinnerungsorte, Lieux de Mémoire“. 
26 den Boer, Europäische Erinnerungsorte 1, Europäische Erinnerungsorte 2, Europäische Erinnerungsorte 

3. 
27

 Hahn a Traba, 20 Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. 
28 Miroslav Kunštát, „Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední Evropě – polsko-

německý a česko-německý případ“, Mezinárodní vztahy, č. 3 (2009): 5–32, 

https://mv.iir.cz/article/view/329/335 (staženo 20. 6. 2022). 
29 Severin Gawlitta, „Aus dem Geist des Konzils! Aus der Sorge der Nachbarn“: Der Briefwechsel der 

polnischen und deutschen Bischöfe von 1965 und seine Kontexte (Marburg, Verlag Herder-Institut, 2016). 
30 S paní Teresou Bazałou, Julianem Golakem a Danutou Skalskou.  
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2. Historický vývoj Kladska 

Následující text vymezuje geografickou polohu a stručný historický vývoj regionu 

Kladsko. Jeho cílem je nastínit, jak historický proces vytvořil z Kladska vhodnou oblast pro 

vznik transnacionálního místa paměti.  

Jak se v průběhu dějin měnila státní příslušnost území a stejně tak samotné správní 

členění, docházelo k častým změnám názvu území. Ve většině české historiografické 

literatuře se celý kladský výběžek, stejně jako jeho ústřední město označují stejným názvem 

Kladsko31. V diplomové práci jsem se rozhodla pro větší přehlednost rozlišovat termín 

Kladsko pro celou oblast kladského výběžku, a město Kladsko pro jeho centrální město.  

Kladsko je územím o rozloze 1643 km² nacházejícím se v nejjižnější části 

Dolnoslezského vojvodství, z velké části přiléhajícím k české hranici. Jeho středem je 

kladská kotlina, která je obklopena ze všech stran pohořími. Na jihu se rozkládá masiv 

Kralického Sněžníku, na západě pak Bystřické, Orlické a Stolové hory. Severní stranu 

kladské kotliny uzavírají Soví hory. Na západě se tyčí hory Brdské, Rychlebské a Bělské.32 

 Prvním dochovaným písemným pramenem zmiňujícím existenci kladského hradu a 

zároveň jeho příslušenství k Českému knížectví je Kosmova kronika. Podle historických 

bádání vzniklo hradiště ve městě Kladsku v průběhu 11. století, a to za účelem obrany 

českého území proti sousednímu Polsku.33 Někteří polští historikové publikující po roce 

1945, jako např. Kazimierz Bartkiewicz, jsou názoru, že území Kladska náleželo v období 

přelomu 11.– 12. století Polsku.34 Podle Musila tak činí ve snaze dokázat starou polskost po 

válce získaného území. Ten se ve své monografii přiklání názoru, že Kladsko náleželo 

v raném středověku pouze Českému knížectví a mylná polská interpretace se zakládá na 

špatném překladu latinského textu Kosmovy kroniky.35 Řídce osídlená oblast Kladska byla 

kolonizována v první polovině 13. století, a to zejména osadníky germánských etnik, jako 

byli Sasové, Frankové, Švábové a Bavoři, ale také polabští Slované. Už v této době bylo 

české obyvatelstvo menšinou. Začal se formovat silný německý charakter oblasti, který se 

udržel až do roku 1945.36 Výjimku tvořilo území jedenácti vesnic na hranici Kladska a Čech, 

tzv. Český koutek37, do kterého spadala také obec Čermná, ve které sedm let sloužil Gerhard 

 
31 Příloha č. 1: Kladsko v historicko-geografických souvislostech (mapa). 
32

 Musil, Kladsko, 162.  
33Ibid.,17–20. 
34 Kazimierz Bartkiewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej w wiekach średnich (Wrocław, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1977).  
35 Musil, Kladsko, 23. 
36 Ibid., 30–31. 
37 Příloha č. 2: Český koutek v Kladsku v roce 1926 (mapa). 
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Hirschfelder.38 Díky silnější koncentraci českých obyvatel se zde mísil německý charakter 

s českým. 

 Periferní a vojensky strategická poloha Kladska vyžadovala velký počet obránců 

zdržujících se na území. To vedlo panovníka k prohlášení Kladska manským krajem39. Díky 

autonomii, kterou region tímto způsobem nabyl, se dále prohluboval rozdíl mezi ním a 

ostatními českými kraji. Byl to právě německý charakter, který výrazně ovlivnil politický a 

společenský vývoj v Kladsku v době reformace církve. Narozdíl od zbytku Čech, kde se ve 

14. století šířily husitské myšlenky, zůstávaly kladské stavy na straně zavedených církevních 

pořádků a zaujaly aktivní protihusitskou politiku.40  

Významným milníkem v kladských dějinách je rok 1459. Jiří z Poděbrad, který byl 

zároveň nejvyšším kladským manem jako i zástavním držitelem území, povýšil území 

z manského kraje na Kladské hrabství. Díky tomu zajistil území pro jeho potomky, kteří se 

nemohli stát dědici českého trůnu.41 Zatímco husitskou reformací zůstalo Kladsko 

nedotčeno, reformací luterskou v 16. století bylo ovlivněno až do té míry, že se zapojilo do 

stavovského odboje v letech 1618–1620. Jezuité byli z regionu vyhnáni a církevní majetky 

byly dány luteránům.42  

Po bitvě na Bílé hoře došlo v Kladsku stejně jako na zbytku českého území 

k rekatolizaci. Jedním ze způsobů, jakým se habsburští vládci snažili obrátit obyvatelstvo 

k římskokatolické víře a posílit jejich víru ve správného boha, byla transformace místního 

prostředí do barokního stylu a vytvoření tzv. Boží Země (Herrgottesländchen). V rámci této 

transformace došlo nejen k barokním úpravám již existujících církevních památek, ale také 

budování kapliček, mariánských sloupů a soch světců. Kromě toho se začaly pořádat 

náboženské slavnosti na počest světců či zdůraznění významných ročních milníků, např 

dožínek. V této době se také začala rozvíjet dodnes se držící tradice poutí do města Kladska, 

Varty, Králíků a Vambeřic. Stavbu vambeřického poutního kostela spolu s výstavbou vsi do 

 
38 Kromě Čermné sem patřili vesnice Chudoba, Levín, Pasterkov, Nouzín, Ostrá Hora, Jakubovice, Slaný, 

Žakš, Březová, Blažejov, Jelenov, Velké a Malé Jiříkovice, Stroužný a Bukovina.  

Vladimír Wolf, „Ideový a metodologický odkaz J.Š.Kubína v bádání o tzv. Českém koutku v Kladsku“ in 
Český koutek v Kladsku: Kladský sborník (Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové v nakl. Lupus 

Trutnov, 2008) 7.  
39„Manský (neboli lenní) systém, zjednodušeně řečeno, spočíval v tom, že pánem celého Kladska i po 

provedení kolonizace zůstával český panovník a pouze on propůjčoval majetky jednotlivým šlechticům za 

plnění určitých, zpočátku především vojenských povinností.“ 
Musil, Kladsko, 38. 
40 Ibid., 50–51. 
41 Musil, Kladsko, 58–60. 
42 Ibid., 87. 
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podoby biblického Jeruzaléma na protějším kopci lze považovat za vrchol vytváření barokní 

krajiny v regionu.43 

Kladsko patřilo Českému království až do roku 1742. V lednu tohoto roku pronikla 

armáda pruského krále Friedricha II. na území regionu a město Kladsko muselo kapitulovat. 

Během mírových jednání v létě 1742 nejprve ve Vratislavi a poté v Berlíně byly panovnicí 

Marií Terezií podepsány dohody postupující většinu území Horního i Dolního Slezska 

včetně Kladska Prusku. Jediným pojítkem mezi Čechami a Kladskem tak zůstala jeho 

příslušnost k pražské arcidiecézi.44 I toto poslední pojítko se pruská vláda pokoušela 

přetrhnout skrze vytvoření církevní funkce velkého děkana (Großdechant).45 Úplné 

vyčlenění Kladska z pražské diecéze se nepodařilo, funkce velkého děkana se však 

zachovala dodnes.46 Friedrich II. se po záboru Pruska pokoušel nejen o vyčlenění území 

z vlivu habsburských katolíků, ale také o celkový odklon od římskokatolické církve a 

přivedení obyvatel zpět k evangelické víře. Rekatolizace umocněná přestavbou kladské 

krajiny v Boží Zemi byla ale natolik úspěšná, že si region i přes veškeré snahy pruské 

svrchovanosti zachoval svůj katolický ráz.47 

 V roce 1871 se Kladsko stalo součástí Německého císařství. Nejsilnější politickou 

stranou v regionu byla katolická strana Centrum (die Zentrumspartei). Katolický charakter 

Kladska stál v protikladu vůči světské politice Otto von Bismarcka. Pruská snaha o 

sjednocování poměrů v celém císařství a omezování pravomocí církve vedly v Kladsku ke 

snaze o zachování určité vlastní identity regionu. Zástupci kladské inteligence ustálili pojem 

obyvatel hrabství (Grafschafter). Název označoval obyvatele Kladska, který byl sice 

Němcem, ale od ostatních Němců se lišil svou katolickou vírou a úzkým vztahem 

k lokálnímu přírodnímu bohatství, tradicím a historii spojenou s dřívější příslušností 

Českému království.48 O tom, jak významným označením pro identitu místních obyvatel byl 

název obyvatel hrabství, svědčí fakt, že vyhnané německé obyvatelstvo se k tomuto 

 
43 Musil, Kladsko,103–108. 
44 Ibid., 110–113. 
45 Jednalo se o bezprecedentní funkci církevního hodnostáře existující pouze na území regionu Kladsko. Byl 

součástí jak pražské arcidiecéze, tak i vratislavského biskupství a tím pádem pojítkem mezi českou a 

německou římskokatolickou církví. 

 „Der Großdechant der Grafschaft Glatz”, Grafschaft Glatz, http://www.grafschaft-

glatz.de/organe/grosdech.htm (staženo 6. 6. 2022). 
46 Od poválečného odsunu dodnes se velký děkan (v současnosti Franz Jung) zabývá duchovní péčí o bývalé 

kladské Němce a buduje vztah mezi vyhnanci a polskými katolíky žijícími v Kladsku.  

Ibid. 
47 Musil, Kladsko, 118–121. 
48 Ibid., 132–135. 
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pojmenování dodnes vrací, ať už v pojmenování svých vyhnaneckých spolků49, nebo 

odkazování se k současnému Kladsku jako  ke Kladskému hrabství (Grafschaft Glatz)50. 

Po první světové válce se znovu projevil převládající německý charakter regionu. 

Nově vzniklé Československo požadovalo na mírové konferenci v Paříži v lednu 1919 

navrácení kladského území, a to na základě jeho historické vazby k Českému království a 

obydlení části Kladska českou menšinou. Valná většina kladských obyvatel byla proti 

začlenění do Československa. Konalo se několik demonstrací a byl zaslán dopis americkému 

prezidentovi Wilsonovi vysvětlující kladské stanovisko proti připojení k Československu. 

Dokonce ani z oblasti Českého koutku se československým diplomatům nedostalo velké 

podpory, a tak tento pokus o anexi území skončil neúspěchem.51 

V době Výmarské republiky začal v Kladsku získávat popularitu německý 

nacionální socialismus. Strana NSDAP získávala své stoupence pomaleji kvůli katolickému 

rázu regionu a velké voličské základně, kterou zde měla strana Centrum. Teprve v roce 1933 

se poprvé podařilo NSDAP nad stranou Centrum zvítězit ve volbách.52 Musil tvrdí, že před 

vypuknutím druhé světové války byla většina kladských obyvatel příznivci Hitlerovy strany, 

s tou výjimkou, že někteří nesouhlasili s omezováním vlivu katolické církve.53 

V důsledku posunutí polské hranice na západ se Kladsko po konci druhé světové 

války stalo součástí Polska. Na území regionu začali od roku 1945 postupně přicházet Poláci 

odsunutí ze Stalinem zabraných území za Curzonovou linií. Mezi lety 1946–1947 došlo 

k organizovanému odsunu původního německého obyvatelstva, včetně mnoha kladských 

obyvatel s českými kořeny, kteří pro polskou správu patřili do kategorie příslušníků 

nacistické říše stejně jako Němci. Někteří kladští Češi se rozhodli namísto do Německa 

odejít do Československa. Už v srpnu 1946 emigrovalo do Československa 2318 kladských 

Čechů.54  

 Jednou z nich byla paní Anna Duchatschová55, narozená 5. ledna 1922 jako Anna 

Hauschke. Pamětnice pocházela z oblasti Českého koutku, přesně ze Strouženských Zadů 

 
49 Heimatwerk Grafschaft Glatz, http://www.glatzer-visitatur.de/gruppen.htm (staženo 30. 6. 2022).  
50 „26. Wallfahrt in die Grafschaft Glatz vom 7. bis 15. Juni 2022 geplant”, Heimatwerk Grafschaft Glatz, 

http://grafschaft-glatz.de/heimatwerk/Wallfahrt-Glatz_2022.htm (staženo 30. 6. 2022).  
51 Felcman a Gladkiewicz, Kladsko: Dějiny regionu, 256–259. 
52

 Ibid., 249. 
53 Musil, Kladsko, 142. 
54 Jaroslav Vaculík, „Češi v Kladsku v první polovině 20. století“ in Český koutek v Kladsku: Kladský 

sborník (Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové v nakl. Lupus Trutnov, 2008) 323–326. 
55 Pamětnice mi byla v únoru 2022 ve svých sto letech ochotna poskytnout osobní rozhovor. Během 

rozmluvy nebylo znatelné, že by paní Duchatschová nebyla českou rodilou mluvčí. Pamětnice bohužel 

zemřela zhruba měsíc po konání rozhovoru. 

http://www.glatzer-visitatur.de/gruppen.htm
http://grafschaft-glatz.de/heimatwerk/Wallfahrt-Glatz_2022.htm
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(katastrálně obec Čermná). Popis jazykové situace v Duchatschově rodině je dobrým 

příkladem prolínání národnostních identit, které bylo pro Český koutek tak typické. Anna 

Duchatschová uvedla v rozhovoru: „Doma s babičkou [jsem mluvila] česky, ta naopak ani 

německy neuměla, ale s rodiči zase německy. Ale rodiče mezi sebou mluvili spíše česky. 

Moje o čtyři roky mladší sestra, která byla vychovávaná hlavně babičkou, mluvila česky 

dobře. Já, když jsem už pak chodila do školy, jsem používala spíše němčinu. A psát jsem se 

naučila jen německy.“56 Přestože oba rodiče měli české kořeny, během války byl otec paní 

Duchatschové členem strany NSDAP a paní Duchatschová navštěvovala Svaz německých 

dívek (Bund deutscher Mädchen). Podle slov pamětnice to bylo nevyhnutelné, pokud si otec 

chtěl udržet místo mistra v tkalcovně.57 V dubnu 1946 měla rodina nastoupit do transportu 

do Německa, kvůli strachu z neznámého osudu se ale raději rozhodli utéct přes hranici do 

Československa do blízké vesnice Žďárky, zde bydleli v sedmi lidech v jedné světnici u 

známých. Paní Duchatschová si našla práci v hronovské textilce, vdala se a v česko-polském 

příhraničí prožila celý život.58  

V emigraci do Československa pomáhal kladským Čechům v Náchodě zřízený 

Kladský komitét, který také významně podporoval snahu československých politiků o 

připojení Kladska k Československu. Stejně jako po první světové válce se připojení 

nepodařilo. Ačkoliv region ztratil své původní obyvatele, katolický charakter místa se i době 

socialismu udržel díky úzké provázanosti Poláků s katolictvím. Až do roku 1972 patřilo 

Kladsko k nelibosti polského episkopátu pražské arcidiecézi, neboť Svatý stolec odmítal 

upravit hranice diecézí podle nově ustálených státních hranic. Oficiální stanovisko Vatikánu 

znělo, že ke změně hranic může dojít teprve po dohodě s Německem, které jako 

nesjednocené nemohlo z právního hlediska jednat.59 Teprve podpis Smlouvy mezi Spolkovou 

republikou Německo a Polskou lidovou republikou o normalizaci vzájemných vztahů 7. 

prosince 1970 přiměl papeže Pavla VI. k reorganizaci teritorií na východ od Odry a Nisy.60 

Kladsko bylo včleněno do církevní správy vratislavské arcidiecéze v roce 1972. K poslední 

změně došlo v roce 2004, kdy byla nově zřízena svídnická diecéze, do které byl region 

začleněn.61 

 
56

 Vojtěch Kábrt, „Anna Duchatschová“ Rodným krajem, č. 59 (2019): 58. 
57 Ibid., 59.  
58 Ibid., 58–61.  

Anna Duchatschová, v osobním rozhovoru s autorkou, 19. 2. 2022.  
59 Gawlitta, „Aus dem Geist des Konzils! Aus der Sorge der Nachbarn“, 33–34.  
60 Kunštát, „Role křesťanských církví“, 5–32. 
61 Musil, Kladsko, 154. 
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3. Gerhard Hirschfelder (*1917 – †1942) 

Tato část práce představuje život Gerharda Hirschfeldera od jeho narození až do 

smrti. Neboť drtivá většina literatury pojednávající o Hirschfelderovi má jeden společný 

znak – její autoři pocházejí z řad duchovních a v jejich zkoumání dávají velký důraz na 

Hirschfeldera jako kněze oddanému církvi – záměrem této kapitoly je zabývat se osobou 

Hirschfeldera ze světské perspektivy a zkoumat jeho přínos pro kladskou společnost nejen 

z pohledu duchovního, ale především kulturního a morálního. Práce čtenáři předává 

informace, které neglorifikují Hirschfeldera jako věrného stoupence katolické církve, ale 

spíše vykreslují jeho charakter a umožňují pochopit, odkud se vzala jeho silná víra a 

neoblomnost vůči nacistické ideologii.  

3.1. Dětství 

17. února 1907 přivedla Maria Hirschfelder (*13. února 1883), neprovdaná katolička 

bez vyučení, ve věku 25 let na svět chlapce, kterému dala křestní jméno Gerhard Franziskus 

Johannes.62 Rodný dům Hirschfeldera se dodnes nachází na ulici Armii Krajowej, číslo 

popisné 6, ve městě Kladsko.63 Otcem nemanželského dítěte byl Oswald Wollf (18. srpna 

1871), kupec vlastnící obchod s potravinami v Kladsku. Oswald Wollf se oženil 22. října 

1907, tedy ještě v roce narození Hirschfeldera, s Olgou Einspenner. Z manželství vzešlo pět 

dětí. Není známo, zda měl Hirschfelder v mládí kontakt se svým biologickým otcem ani 

jestli věděl, že jím Wollf byl.64 Aby Maria Hirschfelder zvládla syna uživit, začala se učit 

švadlenou. V průběhu učení i později samotného výkonu povolání byla často mimo domov 

a její syn trávil hodně času o samotě.65  

 Kvůli svému nemanželskému původu musel Hirschfelder v životě překonávat různé 

nesnáze. Zejména jeho rozhodnutí vydat se za kněžským povoláním se neslučovalo 

s církevními zákony tehdy platného Kodexu kanonického práva.66 Ten neumožňoval mužům 

nemanželského původu přijmout kněžské svěcení, pokud nedostali výjimku od Svatého 

stolce.67 Navzdory této skutečnosti cítil Hirschfelder již od mládí touhu stát se duchovním. 

Ze vzpomínek pamětníků se tak dozvídáme, že už v dětském věku mu bylo církevní prostředí 

 
62 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 18–20. 
63 Fitych et al., Gerhard Hirschfelder: 10-lecie Beatyfikacji, 70. 
64

 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 20–21. 
65Ibid., 23. 
66 „The 1917 or Pio-benedictine code of canon law“, ttps://cdn.restorethe54.com/media/pdf/1917-code-of-

canon-law-english.pdf (staženo 11. 6. 2022). 
67 Církevní právo, na základě kterého docházelo k diskriminaci nemanželských dětí, platilo od roku 1917 do 

roku 1983. Skrze jeho novelizaci bylo upuštěno od posuzování nemanželsky narozených lidí jako 

charakterově horších a nevhodných k zastávání určitých povolání. 
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velmi blízké. Hirschfelderova kamarádka z dětství, řádová sestra Adelheidis Weiß (narozena 

Lenchen Weiß), své vzpomínky na společně strávený čas sepsala v roce 1979 pod názvem 

Zlaté vzpomínky. V nich mimo jiné popisuje, že nejraději si hráli na budoucí povolání. 

Hirschfelder se už tehdy chtěl stát farářem, ona matkou spousty dětí. Společně si pak 

v kuchyni uspořádali mši, při které Hirschfelder přednášel působivá kázání a ona zaujala roli 

kostelníka, varhaníka nebo věřícího lidu.68  

Když po konci první světové války Hirschfelder vyrostl z dětských her, angažoval se 

v katolickém hnutí mládeže Quickborn. Vznik různých mládežnických spolků včetně těch 

katolických byl charakteristický pro meziválečné období na Horním Slezsku. Spolek 

Quickborn byl založený již v roce 1909 díky nasazení hornoslezských kaplanů Bernharda 

Strehlera (1872–1945), Klemensa Neumanna (1873–1928) a Hermanna Hoffmana (1878–

1972).69 Jednalo se o moderní církevní iniciativu, jejímž cílem bylo zatraktivnění duchovně-

společenského života. Novými pedagogickými přístupy pomáhali mladým lidem najít cestu 

k Bohu, církvi i sami k sobě. Zároveň se vedoucí členové ve své činnosti nesoustředili pouze 

na umocnění pozice církve u věřících, ale podporovali také porozumění mezi duchovními, 

věřícími a sekularizovanou části společnosti. Důležitou roli hrály četné aktivity v přírodě a 

pěstování vztahu k hudbě.70 V praxi se Quickborn zasloužil o četná setkání mládeže. Dívky 

a chlapci se mohli společně účastnit výletů po okolí, přednášek a diskuzí na zcela praktická 

témata jako např. vztah mezi jednotlivcem a společností, pnutí mezi autoritou a svobodou, 

otázky ohledně abstinence nebo vztahy mezi ženami a muži.71 Gerhard Hirschfelder se 

v období Výmarské republiky postupně vypracoval v rámci hnutí Quickborn z pozice 

účastníka až k organizaci a vedení nejrůznějších aktivit pro mladé. Hnutí mládeže 

Hirschfeldera silně ovlivnilo a inspirovalo v jeho budoucí kaplanské činnosti.  

Co se týče školní docházky, navštěvoval Hirschfelder zhruba v čase první světové 

války obecnou školu v městě Kladsku a v roce 1919 nastoupil na státní katolické gymnázium 

taktéž v jeho rodném městě. Studium zakončil maturitou v roce 1927. Jeho školní výsledky 

nebyly nijak excelentní, většina autorů je označuje jako průměrné. I tak je pozoruhodné, že 

Hirschfelder se všemi mimoškolními aktivitami a bez rodičů, kteří by s ním mohli trávit čas 

nad domácími úkoly, dosáhl maturity s jasnou vizí budoucího povolání.72  

 
68

 Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, 5. 
69 Godehard Ruppert, QUICKBORN katholisch und jugendbewegt: Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte der 

katholischen Jugendbewegung (Opole, wydział teologiczny uniwersytetu opolskiego, 1999), 15–17. 
70 Ruppert, QUICKBORN katholisch und jugendbewegt, 28–64. 
71 Alexander Maier, „Vollendung durch Abstinenz – Motive und Praktiken sittlich-religiöser, 

Perfektionierung in der katholischen Jugendbewegung Quickborn“, Paragrana č. 30 (2021): 209–222. 
72 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 23–28. 
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3.2. Teologická studia 

Je nesporné, že Hirschfelder byl hluboce věřícím člověkem, úplnou absenci otce a 

řídkou přítomnost matky si vynahrazoval vztahem k bohu a církvi. Na vytvoření tohoto 

pouta mělo vliv silné ukotvení církve v Kladsku a Hirschfelderovo obklopení četnými 

církevními památkami. Dá se předpokládat, že místní duchovní nevystupovali vůči 

nemanželskému dítěti nevraživě, jinak by se Hirschfelderovi jistě nepodařilo vytvořit si 

k církvi tak kladný vztah a nerozhodl by se následovat kněžské povolání.  

Do vratislavského teologického konviktu nastoupil Hirschfelder v první polovině 

roku 1927. Podobně jako na gymnáziu vynikal během studií zejména v praktických 

předmětech jako kázání. Naopak sotva dostatečného výsledků dosáhl v předmětu právo a 

církevní správa. Jelikož jeho matka nedisponovala dostatečnými finančními prostředky 

k udržení syna na studiích, obdržel Hirschfelder finanční pomoc z církevních prostředků. 

Goeke tvrdí, že se v místní církevní kronice nachází dvě zmínky o finanční podpoře 

Gerharda Hirschfeldera. Prvním zdrojem peněz bylo zpeněžení daru církvi věnovanému na 

podporu chudých studentů teologie, druhým zdrojem byly peníze z Organizace pomoci 

kněžím (Priesterhilfswerk).73 Po ukončení všech předmětů závisel Hirschfelderův osud na 

rozhodnutí římské kongregace, která měla moc, na základě dobrých studijních výsledků a 

posouzení individuálního nadání pro kněžské povolání, udělit nemanželskému 

Hirschfelderovi výjimku a umožnit mu stát se knězem. Je paradoxní, že i když církevní 

zákon Hirschfelderovi znemožňoval stát se knězem, pokud neobdrží výjimku, dostalo se mu 

přesto finanční podpory z místních církevních prostředků.  

Výjimka byla Hirschfelderovi udělena, leč se zpožděním, kvůli kterému se nemohl 

zúčastnit podjáhenských a jáhenských svěcení74 společně se svými spolužáky. 

Hirschfelderův spolužák Ernst Heinze sepsal v korespondenci z 19. října 1980 s knězem 

Josephem Buchmannem svoje vzpomínky na jáhenská svěcení: „Dispenze vyššího stupně 

svěcení přišla se zpožděním. Proto se náš milý Hirschfelder mohl zúčastnit pouze jako 

přihlížející jeho kolegů z ročníku; hořce u toho plakal. Všichni jsme s ním trpěli.“75 

Hirschfelder byl vysvěcen na kněze 31. ledna 1932. Den na to se musel znovu potýkat 

s diskriminační nálepkou dítěte z neúplné rodiny. Jeho primiční mše svatá76 se nesměla 

konat v jeho domovském kostele Nanebevzetí Panny Marie v městě Kladsko, nýbrž pouze 

 
73 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 31–32.  
74 Vyšší stupně svátosti svěcení předcházející svěcení kněžskému. 
75 Překlad autorky z německého originálu. 

 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 37. 
76 První mše, kterou nově vysvěcený kněz vykoná. 
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v malé klášterní kapli ve vzdálené obci Długopole-Zdrój, za přítomnosti pouhé hrstky lidí, 

zejména jeho matky a přátel.77  

3.3. Knězem v Čermné 

Nástupním místem Gerharda Hirschfeldera se stala část obce Chudoba (Kudowa-

Zdrój), dnes zvaná Čermná (Czermna)78. Tato čtvrť vesnického charakteru tvoří asi 5 

kilometrů táhnoucí se pás podél hranice s Čechami.79 Obec byla součástí Českého koutku 

obydlená do různé míry poněmčenou českou menšinou. Svou kaplanskou misi zde 

Hirschfelder započal v roce 1932 pod vedením již staršího faráře Augustina Hauffena 

(1885–1939). Působil zde až do nuceného přeložení na jaře 1939. 

 I přes počáteční nedůvěru zakládající se opět na jeho nemanželském původu se 

Hirschfelderovi během jeho sedmileté činnosti v Čermné podařilo vybudovat si pověst 

oblíbeného kaplana. Farář Hauffen si v dopise z 21. března 1934 adresovanému generálnímu 

vikáři svého kaplana chválí pro jeho pracovitost, důvěryhodnost a přátelské vystupování. 

Dopis ukončuje svojí obavou o jeho možném přeložení a prosí nadřízeného o ponechání 

Hirschfeldera v jeho farnosti.80 

Velmi oblíbený byl kaplan u mládeže, kterou se mu dařilo oslovovat mimo svá kázání 

zejména skrze společné trávení času a organizaci atraktivních volnočasových aktivit. Oblibě 

se těšily hudební večery, které Hirschfelder doprovázel hrou na kytaru, letní tábory a četné 

výlety často formou poutí k některé z kladských sakrálních památek.81  Za účelem vykreslení 

způsobu jeho pastorační činnosti a úspěchu v shromažďování mladých okolo sebe uvádím 

vzpomínky několika pamětníků. 

 Wilhelm Hannusch pocházející z Čermné, odsunutý do Horn-Bad Meinbergu82 

sděluje: „Mistrně chápal, jak spojit zbožnost a radost v jedné povznášející hodnotě, to mu 

zajistilo oblíbenost jak u mladých, tak starých.“83 Robert Hantsch, taktéž původně z Čermné 

a později z Rheinbachu,84 dodává: „Vyzařovala z něho osobnost kněze. Jeho hluboká 

 
77 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 38–39. 
78 Do roku 1937 Tscherbeney, mezi lety 1937–1945 Grenzeck. 
79

 Příloha č. 3: Czermna (mapa). 
80 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 48–49.  
81 Fitych, Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder, 47–54. 
82 Severní Porýní-Vestfálsko. 
83 Překlad autorky z německého originálu.  

Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, 7. 
84 Severní Porýní-Vestfálsko. 
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zbožnost, ale také soucitná lidskost na nás děti udělala hluboký dojem.“85 Do třetice původní 

obyvatel Čermné, později Bad Oeynhausenu86 Josef Franz vzpomíná na Hirschfeldera jako 

na „přímého, upřímného a odvážného kněze, který důstojně zastupoval svůj úřad,“87 vzápětí 

ale dodává, že právě tyto vlastnosti také zpečetily jeho osud, neboť jeho nevole přizpůsobit 

své kaplanské aktivity politické situaci třicátých let mu pozvolna začala přinášet nepřátele 

ze stran stoupenců národního socialismu.88 

Nedá si říct, že by kaplan bojoval přímo proti vzrůstajícímu nacionalismu, důvodem 

jeho znelíbení bylo zejména razantní odmítnutí upustit od některých církevních činností a 

zvyklostí za účelem poskytnutí prostoru pro rozvoj aktivit Hitlerových stoupenců. Kladská 

Češka a pamětnice Barbora Páslerová vzpomíná na Hirschfelderovy nesnáze. „On [Gerhard 

Hirschfelder] se provinil tím, že byl proti tomu, co Hitler nařizoval, a hlavně pak proti tomu, 

když se musely oddělat kříže ze škol. Bojoval tak, že kázal, a ty mladý lidi chtěl vést k tomu, 

aby od toho náboženství neustupovali.“89 Nejen odstraňování křížů, ale také nucení k užívání 

německého pozdravu Heil Hitler na místo pozdravu církevního se setkalo s jeho rázným 

odmítnutím.90 Nejzásadnějším trnem v oku byl národním socialistům Hirschfelderův úspěch 

v práci s mládeží. V tomto ohledu byl velkou konkurencí pro nově vznikající stranické 

spolky, snažící se indoktrinovat co nejvíce mladých. 

V nacistickém Německu se vztah mezi vládnoucí stranou a Svatým stolcem řídil 

podle mezinárodní smlouvy, tzv. Říšského konkordátu, uzavřeného 20. července 1933. 

Konkordát upravoval fungování církevních spolků v nacistickém Německu tak, že jejich 

činnost omezil skoro výlučně na duchovní záležitosti. Církevní organizace se zaměřením 

kulturním nebo charitativním mohly teoreticky též v Německu fungovat, avšak podle článku 

31 Říšského konkordátu podléhalo rozhodnutí o povolení činnosti takových organizací další 

dohodě mezi říšskou vládou a německým episkopátem.91 Jinými slovy, o tom, zda církevní 

spolek produkující jinou, než výhradně duchovní činnost bude moci existovat, bylo 

rozhodováno individuálně a kvůli již zmíněné konkurenci stranickým organizacím byly 

spolky často zakázány a rozpuštěny. Tak se také stalo přímo v Čermné. Hirschfelder zde 

 
85 Překlad autorky z německého originálu.  

Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, 8. 
86 Severní Porýní-Vestfálsko.  
87

 Překlad autorky z německého originálu.  

Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelde, 10. 
88 Ibid. 
89 Petr Balcar, „Barbora Páslerová: *1930“. 
90 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 64–65. 
91 Thomas Brechenmacher, Das Reichskonkordat 1933: Forschungsstand, Kontroversen, Dokumente, 

(Paderborn, Schöningh, 2007). 
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spoluvedl hned několik církevních organizací, jako byla Kolpingova rodina 

(Kolpingfamilie), Katolické sdružení mladých mužů (Katholischer Jungmännerverein) nebo 

Farní mládež (Pfarrjugend). Již v roce 1934 došlo k prvnímu zákazu spolkových aktivit, a 

to konkrétně divadelnímu představení, které Hirschfelder nacvičil v rámci Kolpingovy 

rodiny u příležitosti postního období. Iniciátorem zákazu se stal učitel a vedoucí místní 

pobočky organizace NSDAP (Ortsgruppenleiter) Arno Rogowski, později Hirschfelderův 

největší doložený odpůrce z Čermné.92  

V roce 1936 se Rogowski dále pokoušel získat kontrolu nad Hirschfelderovými 

aktivitami, tentokrát skrze nařízení povinnosti hlásit mu všechny schůzky jeho církevních 

spolků.93 Ať už šlo o zákaz divadelního představení, nařízení pozdravu Heil Hitler, 

odstraňování křížů ve školách nebo povinnost hlášení schůzek církevních spolků, 

Hirschfelder odmítl uposlechnout nařízení. Jednotlivé situace řešil informováním svých 

nadřízených, kteří záležitosti projednávali dál s příslušnými orgány. Čím více moci měla 

NSDAP nad státními orgány, tím byla kaplanova pozice slabší. Paul a Erna Mattauschovi 

vzpomínají, že se hitlerovci na Hirschfelderovi už během jeho služby v Čermné dopustili 

fyzického násilí. Erna Mattausch se účastnila hodin náboženství, které Hirschfelder 

organizoval vždy v neděli večer. V tento čas se konaly také schůzky Svazu německých dívek 

(Bund deutscher Mädchen) a Hirschfelder tudíž zapříčil jejich nepřítomnost v nacistickém 

sdružení. Když se jednoho dne kaplan vracel potmě z hodiny náboženství, byl přepaden a 

zbit. Paní Mattausch vzpomíná, že po tomto incidentu mládež kaplana doprovázela domů.94 

 Perzekuce Hirschfeldera v Čermné vrcholila v říjnu 1937, kdy u něho došlo 

k neohlášené domovní prohlídce, při které mu byly zabaveny peníze a časopisy údajně 

související s Katolickým sdružením mladých mužů, které bylo toho samého dne autoritami 

rozpuštěno. Hirschfelder byl mimo jiné obviňován jako lhář a zloděj.95 Zhruba o měsíc 

později byl kaplan postaven před soud kvůli tichému a úpornému boji proti národnímu 

socializmu a podrývání autority vlády a NSDAP skrze jeho církevní aktivity.96 Díky 

vyhlášení Zákonu o beztrestnosti (Straffreiheitsgesetz) po anexi Rakouska 30. dubna 1938 

došlo v nacistickém Německu k amnestii, která se vztahovala i na Hirschfelderův proces. 

Přestože nedošlo k odsouzení kaplana, uchýlil se generální vikář Franz Monse k přemístění 

 
92 Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 71. 
93 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 60. 
94 Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, 8–9. 
95 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 67–68. 
96 Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 75. 
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Hirschfeldera do jiné farnosti. Tak končí v únoru 1939 jeho služba v Čermné a Hirschfelder 

začíná působit v Kladské Bystřici.97 

3.4. Knězem v Kladské Bystřici 

 Hned po jeho příchodu do Kladské Bystřice byl Hirschfelder pozvaný na gestapo, 

kde ho tajná policie konfrontovala s objemnou složkou přeposlanou z Čermné a varovala 

před dalšími aktivitami pod pohrůžkou zatčení.98 Je paradoxní, že ačkoliv byl kaplan 

generálním vikářem Monsem přemístěn do jiné farnosti údajně z bezpečnostních důvodů, 

byla mu zároveň v červenci 1939 přidělena nová funkce pastoračního pracovníka s mládeží 

(Jugendseelsorger) z celé diecéze Kladského hrabství.99  

Smutnou událostí, která Hirschfeldera zhruba v čase změny farnosti potkala, byla 

smrt jeho matky. Maria Hirschfelder utonula 16. února 1939 v Kladské Nise, zemřela tedy 

pouze den před kaplanovými narozeninami. Szczepaniak a Goeke, kteří čerpali 

z korespondence Hirschfeldera s jeho matkou, tvrdí, že Maria Hirschfelder spáchala 

sebevraždu. Údajně byla mentálně nemocná a v dopisech vyjadřovala velký strach o syna.100 

Naproti tomu Tadeusz Fitych staví ve svých monografiích smrt Marie Hirschfelder do přímé 

spojitosti s nacistickým pronásledováním.101 Jak došlo k jejímu utonutí dodnes s jistotou 

nevíme a vražda jako pomsta není možná vyloučit. 

V Kladské Bystřici působil Hirschfelder jako vrchní kaplan faráře Adolfa Langa 

(1902–1965) se kterým navázal přatelský vztah. Byl to právě Lang, který později 

korespondoval s Hirschfelderem během jeho pobytu v Dachau. Části jejich korespondence, 

stejně jako spis Langových vzpomínek na kaplana, jsou dodnes dochovanými prameny.  

K velmi oblíbeným aktivitám, které pro mládež Hirschfelder v Kladské Bystřici 

organizoval, patřili poutě k sakrálním místům ve Vambeřicích, Králíkách, Bardu a k hoře 

Panny Marie Sněžné102. Jeho poslední pouť se konala 8. června 1941 do Vambeřic a 

organizoval ji spolu s prelátem Hubertusem Güntherem (1907–1996). I když se pouť konala 

ve stejný den jako průvod Hitlerjugend, zúčastnilo se akce asi 2300 mladých z různých koutů 

Kladského hrabství.103  

 
97 Tehdy Habelschwerdt, dnes Bystrzyca Kłodzka. 
98

 Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 75. 
99 Ibid., 83. 
100 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 77–78.  

Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 80. 
101 Fitych, Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder, 23. 
102 Německy: Albendorf, Grulich, Wartha, Maria Schnee. 
103 Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 85. 
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Zde také opět došlo ke konfrontaci ideologie katolické s nacistickou. Prelát Günther 

vzpomíná, že dopolední program měl na starosti Hirschfelder. Odpoledne bylo v režii 

Günthera, a právě zde došlo ke zmiňované konfrontaci. Zatímco dav mladých katolíků stál 

na schodech před vambeřickým kostelem a zpíval náboženské písně, procházel okolo 

fanfárový průvod Hitlerjugend, který písně narušoval. Několik odvážných účastníků pouti 

vběhlo do kostela a rozezvonilo všechny kostelní zvony. Jejich zvonění přehlušilo průvod 

Hitlerjugend, což bylo považováno za znevážení stranické organizaci a dovedlo 

Hirschfeldera s Güntherem opět k výslechu na gestapo.104  

Krátce na to, 27. července 1941 slavil kaplan svou poslední eucharistii105 v Kladské 

Bystřici, při které vyslovil svůj nesouhlas s vandalismem, kterého se dopustili členové 

Hitlerjugend na pískovcové sošce Panny Marie s Kristem, nacházející se na polní cestě mezi 

Kladskou Bystřicí a Wyszkami (Hohndorf). Hirschfelder pronesl asi svou nejslavnější větu, 

nacházející se ve všech dostupných a citovaných materiálech, a sice: „Kdo ze srdce mládeže 

vytrhává víru v Krista, je zločincem.“106 Tento výrok členové gestapa interpretovali jako 

urážku členů NSDAP a dostatečný důvod k zatčení Hirschfeldera. Příkaz k zatčení 1. srpna 

1941 vydal zemský rada Richard Spreu. Po sedmi letech působení v Čermné následovaných 

dvěma a půl lety v Kladské Bystřici skončila Hirschfelderova kaplanská činnost v Kladském 

hrabství. 

3.5. Vězněm v nacistickém Německu 

Hirschfelder byl zatčen a uvězněn v kladském vězení. Během prvních dvou měsíců 

vazby konfiskovali dozorci veškerou jeho korespondenci, poté mu bylo povoleno přijímat a 

posílat určité dopisy, samozřejmě podléhající přísné vězeňské cenzuře. Z období 

Hirschfelderova uvěznění v Kladsku se dodnes dochovalo značné množství písemných 

pramenů dvou druhů. Za prvé to byla písemná korespondence s kaplanovým strýcem 

Clemensem Hirschfelderem, s kamarádkou z dětství sestrou Adelheidis a s farářem Adolfem 

Langem. Druhým typem pramenů jsou jeho vlastní teologické úvahy a poznámky, které ve 

vězení napsal. Konkrétně se jednalo o komentáře k úvahám apoštola Pavla a popis 

jednotlivých stanovišť křížové cesty. Obě teologické práce jsou dnes pro jeho zbožné 

následovníky důležitou, ve formě různých brožur často publikovanou vzpomínkou. 

Významnou roli hrály taktéž během beatifikačního procesu.  

 
104 Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelde, 14. 
105 Křesťanský obřad upomínající Poslední večeři Krista. Dochází během něho ke konzumaci chleba a vína 

symbolicky představujících Kristovo tělo a krev.  
106 Překlad autorky z německého originálu: „Wer der Jugend den Glauben an Christus aus dem Herzen reißt, 

ist ein Verbrecher.“ 



20 

 

Ze zmíněných pramenů lze vyčíst, jak kaplan prohluboval duchovního rozměr svého 

života zároveň s tím, jak ubývalo jeho světských radostí. V mysli Hirschfeldera se stále 

upevňovalo přesvědčení o existenci boha a božího plánu, který byl připravený bezvýhradně 

následovat. Namísto stěžování si kvůli protiprávnímu zadržení, vyjádření stesku po domově 

a touze po budoucnosti na svobodě, se kaplan ve svých dopisech soustředí výhradně na 

předání pozdravů svým známým, přání pevného zdraví a ujištění, že se za svoje blízké modlí 

a prosí, aby se oni modlili za něj.107 Samozřejmě je znovu důležité vzít v potaz skutečnost, 

že ne všechny dopisy poslané z vězení se dochovaly a procházely již zmíněnou cenzurou. 

Po necelém půl roce ve vězení byl Hirschfelder 15. prosince 1941 bez soudního 

procesu a rozsudku poslán na cestu do koncentračního tábora v Dachau. Vlak, naplněný nad 

svou kapacitu, byl na cestě dva týdny, přičemž vězni nocovali v různých kárných zařízeních 

umístěných po cestě.108 Podle informací od jednoho z Hirschfelderových spoluvězňů, 

bývalého kapitána Wehrmachtu, strávili zajatci Vánoce ve vídeňském vězení. Zde se kapitán 

také zúčastnil skromné mše, kterou Hirschfelder pro ostatní připravil.109 

Dachau, tedy cílová stanice vlaku, ve kterém byl Hirschfelder převážen, se stal v roce 

1940 hlavním koncentračním místem nepohodlných duchovních. Za celou dobu fungování 

tábora zde bylo vězněno 2796 duchovních, z toho 94,7 procent katolíků.110 Nejpočetnější 

skupinou byli duchovní polské národnosti (1807 uvězněných), poté Němci a Rakušané (433 

uvězněných), Francouzi (169 uvězněných), Češi a Slováci (159 uvězněných). Dále zde bylo 

několik desítek nizozemských, belgických, italských, lucemburských a jugoslávských kněží 

a jednotky duchovních z dalších zemí.111 Z Čechoslováků patří k známým duchovním 

vězněným v koncentračním táboře Dachau například kardinál Josef Beran, který pobyt 

v táboře přežil.112 Dále Engelmar Hubert Unzeitig, protinacistický sudetoněmecký kněz, 

který v táboře dobrovolně pomáhal při epidemii skvrnitého tyfu v roce 1945, v důsledku 

čehož se sám nakazil a zemřel pár dní před osvobozením. V roce 2016 byl blahořečen.113 

Duchovní byli zpravidla izolováni od ostatních vězňů, a to v blocích s čísly 26, 28 a 

30. Blok 26 byl od ledna 1941 vybaven svatostánkem a po určitou dobu zde bylo dovoleno 

 
107  Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 106–109. 
108  Ibid., 110.  
109 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 99. 
110

 Eugen Weiler, Die Geistlichen in Dachau: Sowie in anderen Konzentrationslagern und in Gefängnissen 

(Mödling, Missionsdruckerei St. Gabriel Verlag, 1963), 45–46. 
111  Weiler, Die Geistlichen in Dachau, 47. 
112 Markéta Doležalová, Katolická církev v Československu: Kardinál Josef Beran a jeho doba (Praha, 

Katolický deník, 2020). 
113 „Engelmar Unzeitig“, Ökumenisches Heiligenlexikon, 

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Engelmar_Unzeitig.html (staženo 3. 3. 2022). 

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Engelmar_Unzeitig.html
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slavit mše.114 Situace kněží se měnila v závislosti na tom, jaké podmínky se podařilo 

vyjednat apoštolskému nunciovi s říšskou vládou. Tak se například stalo, že od jara 1942 

byli duchovní osvobození od nucených prací. Namísto toho jim ale byla přidělena povinnost 

účastnit se lehkých zahradnických prací, případně byli nuceni v pracovní době ostatních 

cvičit. Cvičení spočívalo ve fyzicky náročných aktivitách (plazení, skákání apod.) pod 

dohledem dozorců.115 Jelikož kněží se oficiálně neúčastnili práce, neměli nárok na příděl 

chleba a jejich strava se skládala pouze z řídké polévky. Navíc byl v září 1941 vydán zákaz 

doručování balíků duchovním, v důsledku čehož je rok 1942 pamětníky označován jako 

hladový rok.116 

 Hirschfelder se dostal do tábora právě na začátku hladového roku, oslabený pobytem 

ve vězení a s nemocným srdcem. Po přidělení čísla 28972 nastoupil kaplan tříměsíční 

karanténu, která měla zajistit, že nově příchozí nenakazí ostatní nemocemi. Po tomto 

dlouhém čekání se dostal k ostatním německým kněžím do bloku číslo 26.117 Ze vzpomínek 

jeho přeživších spoluvězňů a písemné korespondence, v rámci které vedení dovolovalo 

kněžím vyslat a obdržet dva dopisy měsíčně, víme,118 že Hirschfelder zastával funkci 

pomocného kápa při práci na poli. Jeho úkolem bylo mimo jiné hlídat, aby vězni neočesávali 

zralé plody rybízu. Páter Engelbert Rehling vzpomíná, jak se Hirschfelder postavil přímo 

k rybízovým keřům a za svými zády tajně sbíral plody, které mu poté předal.119  

K nejhorším úkolům, které Hirschfelder spolu s ostatními kněžími zastával, bylo 

přenášení várnic s polévkou, vážících 50–100 kg, z kuchyně k jednotlivým blokům. Jednalo 

se fyzicky velmi vyčerpávající činnost, během které docházelo často k úrazům. V dopise z 1. 

května 1942 prosí Hirschfelder faráře Langa o zaslání jeho starého kapesníku, podle svědků 

k ochraně ruky od kontaktu s žhavou várnicí.120 Spoluvězeň Josef Albinger vzpomíná na 

Hirschfeldera jako muže velmi oddaného svému osudu, údajně byl velmi zesláblý a hubený, 

často Albingerovi ukazoval své omrzliny, nikdy si ale nahlas nestěžoval. Albinger tvrdí, že 

Hirschfelder vnímal svůj pobyt v Dachau jako obětní cestu, která musela být zakončena 

smrtí.121  

 
114 “Geistliche”, Die seligen Märtyrer von Dachau, https://seligekzdachau.de/index.php/geistliche (staženo 

3. 3 2022). 
115

 „Leiden“, Die seligen Märtyrer von Dachau. 
116 Ibid. 
117 Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, 27. 
118 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 104–105. 
119 Ibid., 25. 
120 „Leiden“, Die seligen Märtyrer von Dachau. 
121 Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, 27. 

https://seligekzdachau.de/index.php/geistliche
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Hirschfelder zemřel 1. srpna 1942 na zápal plic v bloku pro nemocné, do kterého se 

na pokraji vyčerpání sám přihlásil. Pozoruhodné je, že po zpopelnění v státním krematoriu 

Dachau byl na příkaz obersturmführera Hirschfelderův popel zaslán zpět na faru v Čermné. 

Tento krok je dodnes těžko vysvětlitelný, neboť navrácením ostatků nacisté umožnili 

uctívání jeho hrobu jako prvního pamětního místa. Z Hirschfelderova posmrtného návratu 

neměli radost místní stranící, kteří se alespoň postarali o to, aby pohřeb proběhl v co 

nejužším kruhu a bez zdůrazňování okolností Hirschfelderovy smrti.122  

4. Církve a německo-polská a německo-česká rekonciliace po druhé 

světové válce 

Mnoho církví včetně církve římskokatolické jsou náboženskými organizacemi 

sdružujícími lidi z různých zemí se stejným vyznáním. Dají se považovat za nepřímé 

zahraničněpolitické aktéry, mající možnost ovlivňovat vztahy mezi lidmi různých 

národností.123 Jejich nadnárodní charakter a jim inherentní snaha vést věřící k odpuštění 

přispěly po druhé světové válce k postupnému smíření mezi křesťany napříč národy. 

Některé z církevních počinů podporujících smíření nabyly takového významu, že je dnes 

můžeme označovat jako místa paměti nesoucí symboliku odpuštění, smíření a historického 

narovnání.  

Příkladem transnacionálního církevního místa paměti významného pro mnoho zemí 

je Druhý vatikánský koncil (1962–1965). Toto ekumenické shromáždění bylo přelomovou 

událostí, která v době studené války umožnila setkání biskupů z obou stran železné opony. 

Druhý vatikánský koncil je dnes místem paměti, které nastartovalo církevní rekonciliační 

dialog, a to zejména v polsko-německém kontextu.124  

Pro narovnání polsko-německých vztahů bylo zásadní navázání dialogu mezi 

vysokými církevními představiteli, zejména pak mezi mnichovským arcibiskupem Juliem 

Döpfnerem, polským primasem Stefanem Wyszyńským a vratislavským arcibiskupem 

Bolesławem Kominkem. Vybudování těchto kontaktů bylo půdou pro vznik oficiálního 

prohlášení polské a německé biskupské konference, dnes významného polsko-německého 

místa paměti.  

První prohlášení vzešlo z polské strany, a to předáním dopisu Poselství polských 

biskupů německým biskupům 18. listopadu 1965. Autorem textu, shrnujícího dějiny polsko-

 
122 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 141. 
123 Kunštát, „Role křesťanských církví“, 8. 
124 Gawlitta, „Aus dem Geist des Konzils! Aus der Sorge der Nachbarn“, 256.  
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německého soužití včetně hrůz druhé světové války a poválečného vyhnání Němců, byl 

arcibiskup Kominek125. Pod text, obsahující památnou větu: „V tomto všekřesťanském a 

zároveň lidském duchu natahujeme ruce k vám u příležitosti právě končícího koncilu, 

odpouštíme a žádáme o odpuštění,“126 se podepsalo 36 polských biskupů včetně primase 

Wyszyńského.127  

Polská církev se kvůli této iniciativě a zejména odpuštění jménem celého polského 

národa národu německému, který stále neuznával hranici na Odře a Nise, stala terčem hněvu 

politického aparátu i širší veřejnosti.128 Odpověď německých biskupů, která dorazila po 

dlouhém čekání až 5. prosince 1965, působila odměřeně a nenaplnila očekávání polských 

biskupů, zejména proto, že postrádala jakoukoliv zmínku o uznání hranice na Odře a Nise.129 

I přesto, že v době svého vzniku nepřinesla výměna korespondence takový krok dopředu, 

jaký si polští biskupové slibovali, je zpětně výměna prohlášení vnímána jako místo paměti 

symbolizující velký posun v polsko-německém církevním dialogu, který podnítil vznik 

dalších iniciativ a měl vliv i na širší veřejnost.130 

Stručně připomeňme, že při sbližování národů hrál významnou roli pontifikát Jana 

Pavla II., který podporoval jak evropské smíření, tak smíření polsko-německé. Papež během 

svého pontifikátu vykonal tři apoštolské návštěvy v západním Německu, přičemž ve svém 

projevu při návštěvě roce 1980 opatrně podpořil znovusjednocení Německa.131 

K prohlubování dobrých sousedských vztahů přispěla také materiální pomoc německých 

charitativních sbírek ve prospěch polských církevních organizací při vyhlášení výjimečného 

stavu v Polsku v roce 1981.132 

 
125 Pocházel z německo-polské rodiny. Svěřené území vratislavské arcidiecéze měl tendenci vnímat jako 

společné dědictví Němců a Poláků.  

Kunštát, „Role křesťanských církví“, 11. 
126 Překlad autorky z německého originálu: „In diesem allerchristlichsten und zugleich sehr menschlichen 

Geist strecken wir unsere Hände zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende gehenden Konzils, gewähren 
Vergebung und bitten um Vergebung.“  

„Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder vom 18. November 1965 und die 

Antwort der deutschen Bischöfe vom 5. Dezember 1965“, 

https://web.archive.org/web/20160608081051/http://enominepatris.com/deutschtum/geschichte/hirtenbrief.ht

m (staženo 21. 6. 2022). 
127 Corinna Felsch a Magdalena Laktowska, „Brief der (polnischen) Bischöfe und Willy Brandts Kniefall“, in 

20 Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Hahn a Traba (Paderborn, BRILL, 2017), 457.  
128 Felsch a Laktowska, „Brief der (polnischen) Bischöfe“, 459. 
129 Gawlitta, „Aus dem Geist des Konzils! Aus der Sorge der Nachbarn“, 189.  
130 Felsch a Laktowska, „Brief der (polnischen) Bischöfe“, 459. 
131 Kateřina Šumníková „Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo“ (Diplomová 

práce, Karlova Univerzita, 2021) 24–29. 
132 Kunštát, „Role křesťanských církví“, 16.  

https://web.archive.org/web/20160608081051/http:/enominepatris.com/deutschtum/geschichte/hirtenbrief.htm
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Významným církevním polsko-německým místem paměti se stala dolnoslezská obec 

Krzyżowa (Kreisau). Během druhé světové války se zde stýkala různorodá odbojová skupina 

(něm. Kreisauer Kreis), zahrnující členy z řad sociálních demokratů, konzervativců, katolíků 

i evangelíků. Ti společně plánovali nastolení nového režimu po pádu národního socialismu. 

Někteří členové se 20. července 1944 podíleli na neúspěšném atentátu na Hitlera, v důsledku 

čehož bylo několik členů popraveno a odbojová skupina rozpuštěna.133 

I když Krzyżowa nebyla po pádu Berlínské zdi v paměti Poláků ani Němců známým 

místem, byla přesto vybrána jako vhodné místo pro konání polsko-německé mše smíření. 

Skutečnost, že se jednalo o místo symbolizující boj proti národnímu socialismu vedený 

v křesťanském duchu lidmi různých vyznání, ji učinila přijatelnou pro oba národy. 12. 

listopadu 1989 si zde v rámci mše, vedené opolským biskupem Alfonsem Nosolem, podali 

ruce kancléř znovusjednoceného Německa Helmut Kohl s prvním nekomunistickým 

premiérem Polska Tadeuszem Mazowieckim. Tato událost se vepsala do paměti obou 

národů a činí dnes z Krzyżowé jedno z nejvýznamnějších polsko-německých míst paměti 

symbolizujících smíření.134  

Je obtížné nalézt církevní místa paměti v česko-německém kontextu smíření. Kunštát 

tvrdí, že absence křesťanských rekonciliačních iniciativ v době socialismu byla daná striktní 

kontrolou římskokatolické církve politickým aparátem ČSSR.135 Stejně tak po změně režimu 

si církev nevydobyla v československé společnosti takové postavení, aby vytvořila místa 

paměti celonárodního významu podobná těm polským. Tuto skutečnost Kunštát zdůvodňuje 

velkou sekularizací československé, respektive české společnosti a nezkušeností církve 

v komunikaci s médii a veřejností.136 V rámci česko-německého smíření byla významná 

zejména politická prohlášení a deklarace jako např. Česko-německá deklarace o vzájemných 

vztazích a jejich budoucím rozvoji137 z roku 1997. Skutečnost, že role církve v polsko-

německém smíření byla mnohem významnější než v kontextu česko-německém je relevantní 

pro zkoumání česko-polsko-německého místa paměti Gerharda Hirschfeldera.  

 
133 Gerhard Ringshausen, „Kreisau – ein Ort des Widerstandes von Christen in ökumenischem Geist?“, in 

Kirchliche Zeitgeschichte ed. Gerhard Basier et al. (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011), 341–359. 
134 Waldemar Czachur, „Die Versöhnungsmesse in Kreisau – Resultat eines faulen Kompromisses 

in der deutsch-polnischen Geschichtspolitik?“, Ceon Repozytorium (2017): 332–347, 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16038/Czachur_Die%20Vers%c3%b6hnungsmesse%20in

%20Kreisau_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (staženo 22. 6. 2022).  
135 Kunštát, „Role křesťanských církví“, 17.  
136 Ibid., 18.  
137„Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji“ Ministerstvo zahraničních 

věcí České republiky, 

https://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/cesko_nemecka_deklarace_o_vzajemnych.html (staženo 22. 

6. 2022).  

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16038/Czachur_Die%20Vers%c3%b6hnungsmesse%20in%20Kreisau_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16038/Czachur_Die%20Vers%c3%b6hnungsmesse%20in%20Kreisau_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/cesko_nemecka_deklarace_o_vzajemnych.html
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5. Cesta k beatifikaci Gerharda Hirschfeldera 

5.1. Podmínky spuštění kanonizačního procesu 

Tragická smrt oblíbeného kaplana neupadla v zapomnění. V druhé polovině 

devadesátých let dvacátého století se objevily první iniciativy domáhající se Hirschfelderova 

blahořečení. Následující text vysvětlí obecné podmínky kanonizačního procesu a způsob, 

jakým je Hirschfelder splňoval.  

Kanonizační proces je církevním právním řízením, trvajícím obvykle několik let a 

řídícím se podle jasných pravidel a postupů. Prvním stupněm kanonizačního procesu je 

blahoslavení nebo také jinak blahořečení (beatifikace), druhým a zároveň nejvyšším 

stupněm je svatořečení (kanonizace). Toto řízení nemůže být nařízeno církevním 

hodnostářem svrchu, naopak, první impuls k započetí kanonizace musí vždy vzejít z široké 

lokální komunity věřících. Zemřelá osoba pak podle münsterského kanovníka Martina 

Hülskapma musí splňovat tři podmínky.138  

Tou první je pověst svatosti (fama sanctitatis). Znamená to, že místní komunita si o 

zemřelém myslí, že žil příkladný křesťanský život a zemřel pro svou víru, v ideálním případě 

mučednickou smrtí. Druhou podmínkou je relevance případu pro současnost (momentum 

causae), tedy skutečnost že zemřelá osoba v současnosti disponuje skupinou věřících, která 

na ni vzpomíná a modlí se k ní. Třetí podmínkou je pověst zázračných znamení (fama 

signorum). Pokud má zemřelý takovou pověst, je lokální náboženská komunita přesvědčená 

o tom, že modlení se k zemřelému jim zajistí přímluvu u Boha. Kromě toho lidé věří, že 

skrze modlitbu mohou kromě duchovní útěchy dosáhnout i fyzických změn ve svém životě. 

Typickým příkladem je zázračné uzdravení nemoci.139 

V případě Gerharda Hirschfeldera trval kanonizační proces 12 let, přesně od září 

1998 do září 2010 a byl zakončen blahořečením. Kaplanovi se podařilo splnit všechny tři 

podmínky k otevření kanonizačního procesu. Přibližme si nejprve kaplanovu pověst svatosti. 

Při zpětném pohledu na kaplanovu farní činnost je nezpochybnitelné, že Hirschfelder byl 

zbožným člověkem. Jeho zatčení následovalo po kázání, ve kterém bránil církev, což 

dokazuje, že zemřel pro víru. Smrt byla následkem útrpného života v koncentračním táboře, 

a tedy jeho život skončil mučednickou smrtí.  

 
138 Martin Hülskamp, „Was ist ein Seliger und wie wird er es?“, in Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger für 

unsere Zeit: Hoffnungsträger – Mutmacher – Brückenbauer, ed. Franz Jung et al. (Münster, dialogverlag, 

2011), 20–21. 
139 Ibid. 
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Rovněž kaplan disponoval lokální komunitou, která na něho vzpomínala, a tudíž 

splňoval i podmínku relevance případu pro současnost. Mezi významné Němce, kteří 

přispěli k udržování památky na zesnulého kněze, patřil farář Adolf Lang, který se už 

v padesátých letech věnoval sběru vzpomínek místních na kněze a byl také prvním, kdo 

veřejně vydal Hirschfelderovu křížovou cestu.140 Paní Barbara Franke, již několikrát 

citovaná v této práci, se rovněž zasloužila sběrem vzpomínek pamětníků a to v letech 1985 

– 1989, zároveň s nimi také publikovala úryvky korespondence mezi Adolfem Langem a 

Gerhardem Hirschfelderem.141 Třetí významnou osobou je paní Elisabeth Kynast, narozená 

již po kaplanově smrti v roce 1942. Ačkoliv byla paní Kynast Němkou, bylo jí s matkou a 

sourozenci dovoleno zůstat v Čermné a Polsko opustila teprve jako pozdní vysídlenec 

(Spätaussiedler) v roce 1964. Od začátku osmdesátých let se do Čermné několikrát za rok 

vracela. Na čermenském hřbitově od mala pečovala o německé hroby včetně 

Hirschfelderova.142  

Tyto tři osobnosti napomohly uchování památky na kněze, takže Hirschfelder 

neupadl v zapomnění. Největší základnu věřících uctívajících kaplana představovalo 

společenství Němců vyhnaných do oblasti Dolního Saska a Severního Porýní-Vestfálska. 

Mezi jednu z nejzásadnějších duchovních událostí vyhnaných Němců patří od roku 1947 

srpnová pouť do Telgte. Tato událost se stala místem sdružování bývalých kladských 

obyvatel a také místem společného vzpomínání na kněze.143 Zde také svými podpisy 

vyjádřilo v roce 1998 souhlas s beatifikací celekm 10434 věřících.144 Zájem o započetí 

kanonizačního procesu u takového množství věřících 56 let po kaplanově smrti dokazuje, že 

jeho odkaz je mezi věřícími stále relevantní. 

Třetí podmínka, tedy pověst zázračných znamení, byla splněna do té míry, že 

Hirschfelder měl okruh věřících lidí tvrdících, že se ke knězi modlí a prosí o přímluvu u 

Boha. Pokud je mi známo, žádný prokázaný zázrak kaplan Hirschfelder před počátkem 

kanonizačního řízení neměl.  

 
140

 Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 146.  
141 Ibid. 
142 Elisabeth Kynast, „Meine Lebensgeschichte von 1945 bis heute“, Od kladského pomezí, č. 188 (listopad 

2009): 39–40.  
143 Peter Güttler, „Wir stellen uns vor“, Heimatwerk Grafschaft Glatz, květen 2012, http://www.glatzer-

visitatur.de/visitatur.htm (staženo 10. 3. 2022). 
144 Jung, „Chronologie des Seligsprechungsprozesses“. 

http://www.glatzer-visitatur.de/visitatur.htm
http://www.glatzer-visitatur.de/visitatur.htm
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5.2. Průběh beatifikačního procesu  

Proces beatifikačního řízení je v současnosti rozdělen na dvě části. Ta první probíhá 

standardně v diecézi, kde dotyčná osoba zemřela. Druhá pak v Římě na Kongregaci pro 

blahořečení a svatořečení (Congregazione delle Cause dei Santi).145 Protože se ale většina 

věřících, kteří o blahořečení kaplana Hirschfeldera stáli, nacházela v severozápadním 

Německu, převzala tento úkol místo diecéze vratislavské diecéze v Münsteru. Hlavním 

iniciátorem procesu byl velký děkan Franz Jung, který na naléhání vyhnaných kladských 

Němců oslovil münsterského biskupa Dr. Reinharda Lettmanna s prosbou o ujmutí se 

beatifikačního řízení. Ten souhlasil pod podmínkou, že proces povede kanovník Martin 

Hülskamp, který již měl s obdobnými řízeními zkušenosti.146  

Beatifikaci Hirschfeldera udělili svůj souhlas vysoce postavení duchovní z České 

republiky, Polska i Německa. Za českou stranu podpořili započetí procesu královéhradečtí 

biskupové Dominik Duka a Karel Otčenášek, stejně tak i pražský kardinál Miloslav Vlk. 

Z Polska vyjádřil svůj souhlas vratislavský kardinál Henryk Gulbinowicz a z Německa pak 

kolínský kardinál Joachim Meisner a drážďanský biskup Joachim Reinelt. 147 

Důležitou roli v beatifikačních procesech hraje postulátor, zjednodušeně advokát 

zemřelého, tedy osoba pověřená úkolem shromažďovat veškerý materiál potřebný k úspěšné 

obhajobě blahořečení či svatořečení daného služebníka božího. Hülskamp pro 

Hirschfelderův proces zvolil postulátorem zkušeného italského advokáta doktora Andrea 

Ambrosiho. Ten byl také důležitým členem nově vytvořeného diecézního tribunálu, který 

měl za úkol sbírat a ověřovat veškeré materiály relevantní pro blahořečení.148  

Beatifikační řízení bylo zahájeno slavnostní mší svatou 19. září 1998 v münsterské 

katedrále za účasti 1300 věřících. Po této slavnosti se dal proces blahoslavení rychle do 

pohybu. Diecézní tribunál vyslechl a zaznamenal v období od 12. října 1998 do 24. února 

1999 celkem 24 svědků pamatujících kaplana. Mezi těmito pamětníky se nacházely také 

čtyři ženy s českými kořeny, které se na místo nuceného odsunu do Německa rozhodly utéct 

do Československa. Jednou z nich je již v kapitole o historickém vývoji Kladska zmíněná 

Anna Duchatschová.149 

 
145 „Kanonizační proces“, Kanonizační řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly, 

http://www.kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=kanonizacni_proces (10. 3. 2022). 
146 Jung a Linnenborn, Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger, 22. 
147  Ibid. 
148 Jung, „Chronologie des Seligsprechungsprozesses“. 
149 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 153. 

http://www.kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=kanonizacni_proces
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Tato pamětnice mi byla ochotná vyprávět nejen o poválečném odsunu, ale také o 

svých vzpomínkách na činnost kaplana Hirschfeldera, kterého znala jak ze mší 

v čermenském kostele, tak z hodin náboženství ve škole a poutí do Vambeřic. Potvrdila, že 

Hirschfelder se těšil mezi mladými velké oblibě pro svou otevřenost a zájem o každého 

jednotlivce. Dále zdůraznila, že pro ni byla velká čest, moci jako svědkyně v Münsteru 

přispět kaplanově blahořečení. I ve svých sto letech uměla pamětnice využít své 

vícejazyčnosti a opakovala, že závidí velkému děkanovi Franzi Jungovi, který díky svému 

příjmení zůstane navždy mladým.150 

 Kromě rozhovorů s pamětníky byly vypracovány také teologické a historické 

znalecké posudky. Těch teologických se ujali profesor Joachim Kuropka a doktorand 

Michael Hirschfeld.151 O historickou expertizu se postarali profesor Hugo Goeke a 

viceoficiál152 Theodor Wenking z Münsteru.153 Všechny výše zmíněné dokumenty byly 

v březnu 1999 zapečetěny a odeslány do Říma postulátorovi Ambrosimu, jehož úkolem bylo 

vypracovat přesvědčivé positio154 v italštině. Vytvoření positia zabralo Ambroisimu přes tři 

roky. Výsledkem jeho práce byl dokument o 430 stranách obsahující syntézu všech 

důležitých informací s důrazem na výpovědi svědků. K předání positia o počtu 30 výtisků 

z rukou postulátora Ambroisiho do rukou Franze Junga došlo 22. dubna 2002 v münsterské 

katedrále.155 Tento dokument byl z münsterské diecéze zaslán Kongregaci pro blahořečení 

a svatořečení do Říma, kde společně s 250 dalšími positii čekal několik let na 

přezkoumání.156 Tímto oficiálně skončila diecézní část beatifikačního procesu a nezbývalo 

než čekat na vyjádření z Říma.  

Jak v Kladsku, tak v okolí Münsteru byla první dekáda 21. století ve znamení 

očekávání rozhodnutí o blahořečení. Není pravda, že by po ukončení diecézní části zájem o 

Hirschfeldera opadl. Naopak, dále se pravidelně v Německu konaly poutě do Telgte a 

mezinárodní poutě k sakrálním místům v Kladsku. Také na polské straně začal vzrůstat 

zájem o blahořečeného. Od roku 2000 informuje pravidelně Daniel Udod, který byl také 

vězněm v Dachau, o osudu kaplana Hirschfeldera v měsíčníku Od kladského pomezí.157 

V roce 2005 vydal Waldemar Wieja první polskou monografii o knězi Hirschfelderovi. 

 
150 Anna Duchatschová, v osobním rozhovoru s autorkou, 19. 2. 2022.  
151 Michal Hirschfeld není nijak příbuzný s Gerhardem Hirschfelderem.  
152 Vizeoffizial Theodor Wenking. 
153 Jung, „Chronologie des Seligsprechungsprozesses“. 
154 Dokument předkládaný Kongregaci pro blahořečení a svatořečení obsahující materiály, které mají 

přesvědčit kongregaci o tom, že daný služebník boží splňuje všechny podmínky pro blahořečení.  
155 Jung a Linnenborn, Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger, 23. 
156 Jung, „Chronologie des Seligsprechungsprozesses“. 
157 Daniel Udod, „Męczennik z Ziemi Kłodzkiej“, Od kladského pomezí, č.113 (leden 2000): 32. 
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Začala vznikat památná místa a mezinárodní konference v jeho jménu. Příklady nově 

vzniklých pamětních míst jsou popsané v kapitole páté, mezinárodními setkání pak 

v kapitole šesté. 7. července 2005 vznikla také nadace Stiftung Kaplan Gerhard 

Hirschfelder, která má za cíl pečovat o kulturní a náboženské dědictví Kladského hrabství.  

Po několika dlouhých letech čekání a rozvíjení kaplanova kultu se Hirschfelderovi 

podporovatelé konečně dočkali výsledků procesu z Říma. Kongregace pro blahořečení a 

svatořečení se 9. února 2010 uchýlila k hlasování o beatifikaci Gerharda Hirschfeldera, které 

prokázalo kaplana hodným statusu blahořečeného. 27. března 2010 podepsal papež Benedikt 

XVI. dekret rozhodující o jeho beatifikaci.158 Až do pontifikátu Benedikta XVI. probíhala 

všechna blahořečení v Římě pod vedením samotného papeže. Benedikt XVI. tuto tradici 

zrušil a umožnil, aby v jeho jménu prováděli beatifikaci jím pověření kardinálové. V případě 

Hirschfeldera byl slavnostním blahořečením pověřen kolínský kardinál Joachim Meisner.159 

5.3. Beatifikace v Münsteru 

Okolo 4000 Němců, Poláků a Čechů se 19. září 2010 vypravilo do Münsteru, aby 

mohli zažít blahořečení kladského kaplana. Ač se tato práce ostatním mezinárodním 

setkáním ve jménu Hirschfeldera bude věnovat teprve v následujících kapitolách, zářijové 

slavnosti doprovázející samotné blahořečení musí být jako největší česko-polsko-německá 

událost představeny už v této kapitole. 

Samotné beatifikaci předcházel doprovodný program v podobě duchovní přípravy na 

blahořečení. 8. a 12. září se v Münsteru konaly dvě přednášky vedené profesorem Hugo 

Goekem. Obsahem těchto akcí bylo představení Hirschfelderova života široké veřejnosti. 

V předvečer samotné beatifikace se pod vedením arcibiskupa Erwina Josefa Endera, velkého 

děkana Franze Junga a několika bývalých kladských kněží konala vigilie neboli bdění či 

svatvečer v münsterském kostele Überwasserkirche. Tato římskokatolická náboženská 

tradice bohoslužby v předvečer významného svátku byla obohacena o symbolické 

zapalování stovek světýlek.  

Světlo se stalo tématickým symbolem kázání Endera i Junga. Jung připomněl, že 

kněz byl pro mnoho lidí jediným světlem v temné době, či snad světlem ukazujícím správný 

směr mezi světly svádějícími ze správné cesty.160 Ender vyjádřil přání, aby stejně jako 

 
158 Jung a Linnenborn, Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger, 23–24. 
159 Ibid., 24. 
160 „Leitendes Licht unter Irrlichtern“, Kirche+Leben, č. 39 (26. září 2010): 5.  
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Hirschfelder měli přítomní schopnost rozzářit životy svých bližních.161 Po společné mši se 

vydal průvod věřících se zapálenými svícemi a v čele s velkým obrazem Hirschfeldera na 

pochod k místu nadcházejícího blahořečení do münsterské katedrály St.-Paulus-Dom. 

Následující den, v neděli 19. září 2010 v 15:00, začala na tomto místě samotná 

beatifikace. Protože účast věřících převyšovala kapacity münsterské katedrály, byl zajištěn 

videopřenos slavnostní akce do dvou münsterských kostelů, Überwasserkirche a St. 

Lamberti.162 O hudební doprovod se postaral sbor vyhnaných kladských Němců Chor 

Grafschaft Glatz. Z vysoce postavených duchovních se obřadu zúčastnili münsterský biskup 

Felix Genn, pražský arcibiskup Dominik Duka, kardinál a dřívější apoštolský nuncius 

nejprve v Česku a poté v Německu163 Erwin Josef Ender, svídnický biskup Ignacy Dec, 

drážďanský biskup Joachim Reinelt a Franz Jung.164 

Jung představil na začátku obřadu služebníka božího Gerharda Hirschfeldera. Poté 

poprosil münsterský biskup Genn kardinála Meisnera o blahořečení. Meisner přečetl 

v pověření papeže Benedikta XVI. apoštolskou bulu, ve které byl Hirschfelder označen jako 

„muž pokoje a smíření.“165 Uvnitř a zvenku katedrály byly odhaleny kaplanovy obrazy a tím 

byl akt blahořečení dokončen. Následovalo svaté přijímání, během kterého byly k uctění 

památky Hirschfeldera u oltáře položeny tři relikvie, kaplanova flétna, kalich, se kterým 

sloužil mše, a originál jeho křížové cesty, napsané v kladském vězení.166 

 V rámci obřadu zazněly také přímluvy ve třech jazycích za milost pro všechny trpící. 

Přímluvy byly zakončeny vyjádřením přání pro pokojnou budoucnost Evropy, doslovně: 

„[Přímluva] za polský, český a německý lid: za odhodlanost jít společnou cestou a společně 

v křesťanském duchu budovat Evropu.“167 Na samém konci obřadu pronesl Dominik Duka, 

že vyzdvižení Hirschfelderova příběhu přispívá k tvoření nových vztahů mezi Čechy a 

Němci.168 Ignacy Dec vyjádřil radost ze vznikajícího mostu mezi Českem, Polskem a 

 
161 Hans-Josef Joest, „Er sprang über Mauern von Angst“ in Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger für unsere 

Zeit: Hoffnungsträger – Mutmacher – Brückenbauer, ed. Franz Jung et al. (Münster, dialogverlag, 2011), 39. 
162 Ulrich Breulmann, „Erste Seligsprechung in Münsters Dom“, Münstersche Zeitung (8. 9. 2010) 

http://www.hirschfelder-stiftung.de/pdfs/Muenst-Zeit-1.pdf (staženo 20. 3. 2022). 
163 Velvyslanec zastupující Svatý stolec v dané zemi.  
164 Tim Schlotmann, „Seligsprechung in Münster“, Kaplan Gerhard Hirschfelder: Hoffnungsträger. 

Mutmacher. Brückenbauer. (20. 9. 2010) http://kaplanhirschfelder.de/seligsprechung-in-muenster.htm (20. 3. 

2022).  
165 Překlad autorky z německého originálu: „Er war ein Mann des Friedens und der Versöhnung.“ 

166 Schlotmann, „Seligsprechung in Münster“. 
167Překlad autorky z německého originálu: „Für das polnische, tschechische und deutsche Volk: um die 

Bereitschaft, den Weg in die Zukunft miteinander zu gehen und gemeinsam am Aufbau Europas im 

christlichen Geist mitzuwirken.“ 
 Hans-Josef Joest, “Er sprang über Mauern von Angst”, 46. 
168 Schlotmann, „Seligsprechung in Münster“. 

http://www.hirschfelder-stiftung.de/pdfs/Muenst-Zeit-1.pdf
http://kaplanhirschfelder.de/seligsprechung-in-muenster.htm
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Německem, který blahořečený Hirschfelder představuje. Následně pozval zúčastněné 

k zájezdu do bývalého Kladského hrabství, kde se bude konat děkovná slavnost.169 

5.4. Děkovná slavnost v Chudobě 

U této příležitosti se 10. října 2010 shromáždilo v městě Chudoba asi 2000 věřících 

třech národností. Co do počtu účastníků, byla polská slavnost poloviční oproti samotnému 

blahořečení v Münsteru. Uvážíme-li však velikost Chudoby, města čítajícího asi 10000 

obyvatel, jednalo se o velkou událost. Kromě místního polského obyvatelstva a Čechů 

z nedalekého pohraničí dorazilo na slavnost i nemalé zastoupení Němců. Byly vypraveny tři 

autobusy z münsterského okolí a další čtyři autobusy dovezly zástupce německé menšiny 

žijící v Slezsku.170  

V rámci příprav na trinacionální akci organizátoři předem připravili informační 

materiály ve třech jazycích. V termínu 8. – 9. října se uskutečnilo polsko – německé 

sympozium ve jménu blahořečeného. Nejen během příprav, ale i v průběhu samotné akce 

byl dán velký důraz na to, aby děkovná slavnost jednotlivé národy opravdu sblížila a 

umožnila porozumění. Samotnou mši sloužili zástupci tří zemí, konkrétně svídnický biskup 

Ignacy Dec, čermenský farář Romuald Brudnowski, královéhradecký biskup Josef Kajnek a 

velký děkan Franz Jung. Už díky tomuto mezinárodnímu složení dostaly prostor zaznít 

všechny tři jazyky. Nejen forma, ale také obsah proslovů a kázání se nesl v respektujícím a 

úctyhodném duchu vůči jednotlivým národům.171 

 V polské části svého kázání zdůraznil biskup Dec, že Gerhard Hirschfelder je 

důkazem toho, že ne všichni Němci byli příznivci nacistického režimu. V německé části 

kázání se věnoval poděkování a vyjádření vděčnosti münsterské diecézi a Franzi Jungovi 

zato, že věnovali tolik síly a času do beatifikačního procesu, díky kterému má svídnická 

diecéze svého prvního blahořečeného.172  

 Děkovná mše byla zakončena poděkováním paní Terese Bazałe, panu Julianu 

Golakovi, faráři Romualdu Brudnowskiemu a paní Elisabeth Kynast, díky jejichž 

dobrovolnickému, občanskému a křesťanskému nasazení bylo možné slavnost 

 
169 Schlotmann, „Seligsprechung in Münster“. 
170 Günther Gröger, „Gläubige dreier Nationen Feiern in Bad Kudowa“, in Gerhard Hirschfelder – Ein 

Seliger für unsere Zeit: Hoffnungsträger – Mutmacher – Brückenbauer, ed. Franz Jung et al. (Münster, 

dialogverlag, 2011), 66. 
171 Gröger, „Gläubige dreier Nationen“, 66. 
172 Ibid., 71. 
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zorganizovat.173 Po skončení mše, konající se v chudobském parku, se procesí účastníků 

vydalo průvodem na čermenský hřbitov ke hrobu kaplana Hirschfeldera. Zde zazněly 

poslední společné modlitby předtím, než se společnost odebrala na farní louku, kde bylo 

připravené pohoštění a účastníci se mohli věnovat volné zábavě.174 

6. Památná místa spojená s Gerhardem Hirschfelderem 

V následující kapitole představí práce památná místa vytvořená za účelem 

upomínání postavy Hirschfeldera. Jedná se o informační tabule, pomníky, názvy ulic, 

sakrální památky zasvěcené blahořečenému, výstavy a další místa hmotného charakteru. 

Cílem kapitoly není pouze výčet jednotlivých památných míst, ale také představení institucí, 

spolků či privátních osob stojících za jejich vznikem. Památky upomínající Hirschfeldera 

vznikaly většinou nezávisle na sobě v Německu a v Polsku. V České republice nedošlo ke 

vzniku žádného podobného vzpomínkového místa. Práce se nejprve zaměří na pamětní místa 

v Německu, kde je jejich výčet o poznání menší než v Polsku. 

6.1. V Německu 

Území, na kterém můžeme v Německu nalézt Hirschfelderův odkaz, se nachází ve 

spolkových zemích Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko, tedy v oblastech, kde nalezla 

nový domov velká část vyhnaných kladských Němců.175 

Tamější místa upomínající Hirschfeldera vznikla také většinou z iniciativy těchto 

lidí. Velkou zásluhu na vzniku jak památných míst, tak i samotném provedení beatifikačního 

procesu má institucionalizovaná pospolitost bývalých kladských krajanů sdružených ve 

vlasteneckých spolcích. Prvním oficiálně zapsaným a dodnes činným spolkem je v roce 1953 

založený Zentralstelle Grafschaft Glatz e. V.176 Bývalý kladský Němec Herbert Eckelt 

vysvětluje, že hlavním cílem spolku je uchovávat a předávat dalším generacím duchovní a 

kulturní dědictví bývalého Kladského hrabství. Členové spolku pracují v jednotlivých 

pracovních skupinách převážně na dobrovolnické bázi a starají se například o uchování 

kladského nářečí, výzkum v oblasti rodinných vazeb kladských obyvatel či jejich tradic a 

kultury.177 Kromě toho spolek vydává od roku 1950 měsíčník Grafschafter Bote informující 

 
173

 Gröger, „Gläubige dreier Nationen“, 71. 
174 Ibid. 
175 Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży, 145. 
176 Po Slezském krajanském sdružení (Landsmannschaft Schlesien e.V.) se jedná o druhý největší slezský 

spolek. Oficiální webové stránky: http://www.grafschaft-glatz.de/index.htm. 
177 Herbert Eckelt, „Kultur und Geschichte der Grafschaft Glatz (Schlesien)“, Grafschaft Glatz, 

http://www.grafschaft-glatz.de/kultur/kultur11.htm (staženo 6. 4. 2022). 

http://www.grafschaft-glatz.de/kultur/kultur11.htm
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o relevantním dění okolo bývalé vlasti, plánovaných zájezdech do Kladska, událostech 

týkajících se Gerharda Hirschfeldera, či hromadných poutí k německým poutním místům 

jako je Werl nebo Telgte.178 

Právě srpnová pouť do Telgte, města položeného asi 12 kilometrů východně od 

Münsteru, byla již v práci zmíněna jako významná událost, při které dodnes dochází 

k uctívání Hirschfeldera a kde také vznikl nápad na blahořečení kněze. Telgte se stalo 

hlavním poutním místem kladských Němců ze dvou důvodů. Za prvé, poutě ke kapli s pietou 

milosrdné Panny Marie se konaly ještě dlouho před druhou světovou válkou. Jejich tradice 

sahá až do 17. století, kdy münsterský biskup Christoph Bernhard von Galen uspořádal první 

pouť za účelem posílení římskokatolické tradice, která se mu tehdy zdála ohrožená 

popularitou luteránské církve.179 Za druhé, po druhé světové válce se mnoho kladských 

Němců zabydlelo právě v okolí Telgte a tudíž měli k tomuto poutnímu místu blízko.  

Mimoto se některá západoněmecká města rozhodla být kmotrem (Patenstadt) měst, 

jejichž území Německo ztratilo. Význam spočíval v zavázání se k uchovávání kulturního 

dědictví ztracených měst. Telgte se 28. srpna 1971 stalo kmotrem polských Vambeřic, města, 

do kterého organizoval Hirschfelder poslední pouť před jeho zatčením.180 

 V Telgte se také nacházejí dvě památná místa upomínající Gerharda Hirschfeldera. 

Tím prvním je park vedle kostela svatého Clemense, kladskými obyvateli nazývaný jako 

Grafschafter Park.181 Zde se nachází boží muka s vyobrazením vambeřické Panny Marie a 

nápisem „Vlast, Kladské hrabství, Slezsko.“182 Vedle božích muk stojí čtyři stély. Dvě z nich 

vyobrazují velké děkany Franze Monse, Leo Christopha a Paula Sommera, třetí stéla 

upomíná misionáře Fratera Fortunatuse Thanhäusera a končeně čtvrtá stéla patří Gerhardu 

Hirschfelderovi. Postavena zde byla v roce 1992 k padesátému výročí smrti kaplana. 

Vyobrazuje kaplanovu tvář spolu s nápisem „Kaplan Gerhard Hirschfelder. 1907–1942. 

Pastorační pracovník s mládeží v Kladském hrabství. K padesátému výročí smrti. Zemřel 

 
178„Monatszeitung“, Grafschafter Bote,  

https://www.grafschafterbote.de/de/shop_content.php?coID=3210136 (staženo 6. 4. 2022).  
179„Telgter Wallfahrt“, Telgte St. Marien,  https://www.st-marien-telgte.de/telgter-wallfahrt.html (staženo 6. 

4. 2022).  
180„Die Sammlung“, Eine virtuelle Präsentation der Kulturstiftung der deutschen Vertriebene, 

https://ostdeutsche-heimatsammlungen.de/de/nrw/telgte/ (staženo 6. 4. 2022). 
181 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 157. 
182 Překlad autorky z německého originálu: „Heimat, Grafschaft Glatz, Schlesien.“  

https://www.grafschafterbote.de/de/shop_content.php?coID=3210136
https://www.st-marien-telgte.de/telgter-wallfahrt.html
https://ostdeutsche-heimatsammlungen.de/de/nrw/telgte/
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jako mučedník 1. 8. 1942 v koncentračním táboře Dachau.“183 U příležitosti jeho blahořečení 

byla pod stélu dodána tabulka s nápisem „Blahořečen 2010 v Münsteru.“184  

Druhým upomínkovým místem na kladskou vlast a v menší míře i na Hirschfeldera 

byla Kladská domovská jizba (Glatzer Heimatstube). Jednalo se o sbírku uměleckých děl a 

upomínkových předmětů, jako jsou knihy, časopisy, fotografie a zejména různé náboženské 

předměty pocházející z předválečné doby z Kladského hrabství.185 Kladská domovská jizba 

začala vznikat vyhlášením sbírky předmětů v roce 1971 z iniciativy tehdejšího velkého 

děkana Franze Monseho. Otevřena byla v roce 1975 v prostorách staré radnice v Telgte. 

V roce 1983 se sbírka přestěhovala do muzea Heimathaus Münsterland umístěného taktéž 

v Telgte. Původní sbírka byla v roce 1995 rozšířena a její součástí se stal také archiv a 

knihovna. Náklady na udržování sbírky pokrývaly dobrovolné příspěvky kladských Němců. 

Zastřešující institucí, starající se o sbírku, byl spolek Glatzer Sammlungen e.V. Výstava byla 

otevřena návštěvníkům až do roku 2020, kdy vypršela smlouva k pronájmu prostorů a sbírka 

musela být rozpuštěna. Předměty upomínající Gerharda Hirschfeldera a tradici poutí do 

Telgte se staly součástí trvalé výstavy Vestfálského muzea náboženské kultury 

(Westfälischen Museums für religiöse Kultur) v Telgte, kde jsou návštěvníkům dodnes 

dostupné.186 Mezi zde uchovanými artefakty se nachází například Hirschfelderova flétna, 

použitá jako upomínkový předmět při beatifikaci.187 

Dalším místem upomínajícím bývalého kaplana je pamětní kámen umístěný před 

kostelem Krista (Christuskirche) v německém Essenu. Kámen byl zde vztyčen k výročí 

šedesáti let od smrti Hirschfeldera v roce 2002. Na kameni se nachází výčet 1300 jmen lidí 

různých kultur, národností, jazyků a vyznání, kteří zemřeli násilnou smrtí vinou nacistického 

režimu. V den výročí smrti hoří u jména zemřelého svíce.188 

V Německu taktéž došlo k pojmenování dvou ulic po kaplanovi. Severozápadně od 

dolnoslezského Braunschweigu se nachází obec Peine-Essinghausen. Zde získala při 

slavnostní události 6. října 2000 za přítomnosti asi 80 lidí jedna z ulic název Gerhard 

 
183 Překlad autorky z německého originálu: „Kaplan Gerhard Hirschfelder. 1907–1942. Jugendseelsorger der 

Grafschaft Glatz. Zum 50. Todestag. Er starb als Märtyrer am 1. 8. 1942 im KZ Dachau.“  

Jung a Linnenborn, Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger, 94. 
184 Překlad autorky z německého originálu: „Selig gesprochen 2010 in Münster.“  

Jung a Linnenborn, Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger, 94. 
185 „Glatzer Heimatstube in Telgte“, Grafschaft Glatz, http://www.grafschaft-glatz.de/organe/gl-samml.htm 

(staženo 12. 4. 2022). 
186 „Heimatsammlung Telgte: Glatzer Stube“, Eine virtuelle Präsentation der Kulturstiftung der deutschen 

Vertriebenen, https://ostdeutsche-heimatsammlungen.de/de/nrw/telgte/ (staženo 12. 4. 2022). 
187 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 157. 
188 Jung a Linnenborn, Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger, 94. 

http://www.grafschaft-glatz.de/organe/gl-samml.htm
https://ostdeutsche-heimatsammlungen.de/de/nrw/telgte/
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Hirschfelder-Straße.189 Iniciátorem zasvěcení ulice kaplanovi byl bývalý starosta 

Essinghausenu, Leonhard Kölbel, původně pocházející z kladského Wilkanowa.190 Po 

úspěšném blahořečení získala kaplanovo jména ještě jedna ulice v Dolním Sasku, a to 

konkrétně v části města Gerogsmarienhütte, kde se dříve nacházel klášter. Čtvrť se nazývá 

Kloster Oesede. Zde byla z iniciativy místních obyvatel 17.  října 2010 pojmenovaná ulice 

Gerhard Hirschfelder-Weg.191 

6.2. V Polsku 

Rozdíl mezi památnými místy v Polsku a Německu spočívá v tom, že německá místa 

nemají na rozdíl od těch polských skutečné propojení s kroky Hirschfeldera. Vznikla 

z iniciativy lidí, pro jejichž identitu je Hirschfelder důležitý a kteří si budováním výše 

zmíněných památných míst přibližují esenci svojí bývalé vlasti ve svém současném domově. 

Přestože Hirschfelder byl nesporně blahořečen díky iniciativě, vytrvalosti a finančním 

prostředkům kladských Němců, jádrem jeho kultu se stal kladský výběžek s epicentrem 

v Čermné. Zde se o památná místa spojená s kaplanem starají jak někteří z místních Poláků, 

tak i starousedlíci, kteří po válce nemuseli opustit vlast. Nemalou zásluhu na tvoření a 

udržování památných míst má již v textu zmiňovaná německá nadace Stiftung Kaplan 

Gerhard Hirschfelder a polská Nadace pro obnovu Novorudzké země (Fundacja Odnowy 

Ziemi Noworudzkiej192). Široká veřejnost je pak o vzniku nových míst informována 

v měsíčníku Od kladského pomezí.  

Obec Čermná je epicentrem míst upomínajících kaplana Hirschfeldera. V samotném 

středu obce se nachází kostel svatého Bartoloměje, který je také centrem duchovního 

rozjímaní a modliteb k Hirschfelderovi. V kostele se nachází stolek, na němž jsou položeny 

lístky s předtištěnou hlavičkou vyobrazující Hirschfeldera a schránka na vhození lístků.193 

Místo je označené nápisem: „prosby a poděkování blahoslavenému knězi Gerhardu 

Hirschfelderovi.“ Věřící zde mohou napsat Hirschfelderovi vzkaz a prosit o přímluvu. Je 

možné, že právě tyto lístky budou jednou sloužit jako důkazní materiál při jeho potenciálním 

svatořečení.194  

 
189

 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 157. 
190 Jung, „Chronologie des Seligsprechungsprozesses“. 
191 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 158. 
192 Polská nezisková organizace zabývající se památkovou péčí, vzděláváním, ochranou životního prostředí a 

propagací města a regionu. http://fozn.pl/cs/o-nadaci/  
193 Příloha č. 4: prosby a poděkování Hirschfelderovi (fotografie). 
194 Informace zjištěné během terénního výzkumu autorky.  

http://fozn.pl/cs/o-nadaci/
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Vedle kostela se nachází čermenský hřbitov, na kterém má Gerhard Hirschfelder 

hrob.195 Jeho podoba se v průběhu let měnila spolu s rostoucím významem kaplana. Hrob se 

nachází hned při pravé stěně kostela, a to již od doby jeho velmi skromného pohřbu bedlivě 

hlídaného gestapem v roce 1942. Hirschfelder sepsal ještě během jeho působení v Kladské 

Bystřici poslední vůli zahrnující instrukce o podobě jeho místa posledního odpočinku. Podle 

jeho přání se měl na hrobě nacházet pouze dřevěný kříž s Kristem a informace o jeho jménu, 

datu narození, křtu a úmrtí.196 Podle těchto instrukcí byl původní hrob zřízen. 

 V letech 1985–1986 se z iniciativy paní Barbary Franke, sběratelky vzpomínek 

pamětníků, konala mezi kladskými Němci sbírka na nový náhrobek ke kaplanovu hrobu. 

Tento kamenný náhrobek obsahoval původní nápis jak v němčině, tak i v polštině. Největší 

rekonstrukcí prošel kaplanův hrob v roce 2002 v rámci výročí šedesáti let od 

Hirschfelderovy smrti. Došlo k vykopání původní urny a přesypání popela do urny, kterou 

nechal zhotovit Franz Jung.197 Na místě vzdáleném zhruba 4 metry od původního pomníku 

byl postaven nový žulový hrob s nápisy týkajících se důležitých životních milníků kaplana 

v němčině, polštině a češtině.198 Poslední věta informující o blahořečení kaplana byla na 

náhrobek přidána až po jeho blahořečení.199 Před čermenským kostelem stojí dvě informační 

tabule informující o přínosu kaplana Hirschfeldera pro obec Čermnou.200 

Jen asi sto metrů od kostela svatého Bartoloměje se nachází další důležité místo 

spojené s kaplanem. Jedná se o Dům setkání Gerharda Hirschfeldera (Hirschfelder-

Begegnungshaus) ležící na adrese Bolesława Chrobrego 49.201 Jedná se o prostory sloužící 

hned k několika účelům. Za prvé má dům být místem setkání Čechů, Němců a Poláků, které 

zde blahořečený svede dohromady za účelem společných oslav. Za druhé má sloužit jako 

místo pro odpočinek poutníků, kteří se vypraví do Čermné navštívit hrob blahořečeného. 

Zároveň je dům také jakýmsi muzeem historie Čermné a kaplana Hirschfeldera. V podkroví 

domu se nachází místnost s výstavou o životě kaplana, která slouží zároveň jako konferenční 

 
195 Příloha č.18: Hrob Gerharda Hirschfeldera (fotografie). 
196 Goeke, Gerhard Hirschfelder: Priester und Märtyrer, 143.  
197 Ibid., 144–145. 
198 Text nápisu na náhrobku: „Kaplan Gerhard Hirschfelder. Mučedník z koncentračního tábora Dachau.Za 

věrnost bohu, církvi a mládeží.Narozen 17. 02. 1907 v Kladsku. Vysvěcen na kněze 31. 01. 1932 ve 

Vratislavi. Kaplanem v Čermné 1932–1939. Zatčen 1. 08. 1941 v Bystřici.Zemřel v Dachau 1. 08 1942.Zde 

odpočívají jeho pozůstatky v urně z Dachau. Byl blahořečen v Münsteru 19. 09. 2010.“ 

Fitych et al., 10-lecie Beatyfikacji, 75. 
199 Ibid. 
200 Příloha č. 5: Informační tabule k osobě Hirschfeldera před čermnenským kostelem (2 fotografie). 
201 Příloha č. 6: Dům setkání Gerharda Hirschfeldera (fotografie). 
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místnost při mezinárodních setkáních.202 V přízemí je umístěna výstava s názvem Čermná – 

sentimentální album, informující o vybraných kapitolách historie obce.203 

  Dům setkání začal vznikat v roce 2006 po smrti jeho původní majitelky, paní 

Rosalie Rokitenski, věrné pečovatelky o Hirschfelderův hrob. Paní Rokitenski se rozhodla 

přepsat jednu polovinu domu místní faře a druhou polovinu paní Elisabeth Kynast, která se 

aktivně přičinila rozvoji Hirschfelderova kultu a jeho úspěšné beatifikaci. Paní Kynast se 

rozhodla z domu vytvořit Dům setkání Gerharda Hirchfeldera.204 Za finanční pomoci 

nadace Stiftung Kaplan Gerhard Hirschfelder se skutečně podařilo takové místo vybudovat 

a v roce 2012 byl k výročí sedmdesátého roku úmrtí kaplana dům slavnostně vysvěcen za 

přítomnosti českých, polských a německých duchovních a širší veřejnosti.205  

Dům jsem osobně navštívila v dubnu 2022. Není zde žádná otevírací doba, 

návštěvníci mají zavolat sousedce, paní Danutě Skalské, bydlící v sousedním domu s číslem 

20, která má klíč a výstavu otevře. Z rozhovoru s paní Skalskou jsem se dozvěděla, že od 

smrti paní Elisabeth Kynast v dubnu 2020 je dům navštěvován velmi zřídka. Údajně stojí za 

nízkou návštěvností také pandemie covidu-19. Tradiční zájezdy bývalých kladských Němců 

k hrobu blahořečeného byly v čase pandemie zrušeny. V domě se kromě zmíněných výstav 

nachází také spousta odborné literatury týkající se zejména poválečného odsunu z Kladska. 

Celkově na mě místo působilo spíše zpustlým dojmem, nicméně bylo pro mě cenným 

zdrojem informací o kaplanovi a problematice odsunu kladských Němců.   

Samotné město Kladsko je po Čermné oblastí s největší koncentrací míst 

upomínajících kaplana. V kostele Nanebevzetí Panny Marie (Kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny), kde byl Gerhard Hirschfelder pokřtěný, se nachází památeční 

tabule s daty jeho narození, křtu, mučednické smrti a blahořečení. Tabule byla odhalena 8. 

10. 2010, tedy dva dny před děkovnou slavností za Hirschfelderovo blahořečení ve městě 

Chudoba. Odhalení pamětní desky, kterému předcházela mše, se zúčastnili místní Poláci a 

delegace vyhnaných kladských Němců.206 Podél kostela s pamětní deskou vede dnes ulice 

Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera, kolmo ústící do ulice Wojska Polskiego. 

 
202 Příloha č. 7: Dům setkání Gerharda Hirschfeldera – konferenční místnost v podkroví (fotografie). 
203 Informace zjištěné během terénního výzkumu autorky.  
204 Mirosław Jarosz, „Lekarz rozdartych serc“, Gość Niedzielny, č. 38 (20. září 2015): 11. 
205 „Hirschfelder-Begegnungshaus in Tscherbeney“, Stiftung Kaplan Gerhard Hirschfelder.  
206 Stanisław Żabski, „KŁODZKO KRONIKA GERHARD HIRSCHFELDER.wmv“ YouTube, 23. 10. 

2010,  https://www.youtube.com/watch?v=yasAmGx6LtU (staženo 21. 4. 2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=yasAmGx6LtU
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K přejmenování ulice z původního názvu Łukasiewicza Ignacego207 došlo z rozhodnutí 

městské rady v červenci 2011.208  

Ve městě Kladsku je dodnes v provozu věznice, ve které byl Hirschfelder v roce 

1941 vězněn. Také zde můžeme najít pamětní desku v životními milníky blahořečeného. 

Speciálně je zde zdůrazněné, že byl gestapem vsazený do místního vězení kvůli větě „Kdo 

ze srdce mládeže vytrhává víru v Krista, je zločincem.“ Jako dárci pamětní tabule jsou 

podepsáni obyvatelé Kladska.209 Uvnitř vězení se nachází kaple nesoucí jméno Gerharda 

Hirschfeldera.210 

Další pamětní místa připomínající postavu Hirschfeldera v Kladsku jsou 

pospojovaná v rámci Duchovně – turistické stezky Gerharda Hirschfeldera.211 Nápad na 

vybudování stezky vznikl krátce po Hirschfelderově blahořečení a začal se realizovat od 

roku 2011. Organizací, která zajišťovala vznik trasy, byla Nadace pro obnovu Novorudzké 

země. Projekt si kladl za cíl přiblížit postavu kněze širší veřejnosti a rozvinout duchovní 

turistiku v oblasti regionu. Trasa je označená logem s velkým červeným písmenem H a 

latinským křížem na bílém pozadí. Duchovní stezka je doplněna deseti informačními 

tabulemi s dobovými fotografiemi kaplana a informacemi o jeho činnosti na konkrétních 

místech v regionu. 

 Trasa je rozdělena na tři části.212 První část je dlouhá 46 kilometrů a tematicky 

poutníka provází prvními 20 lety Hirschfelderova života. Pouť začíná v kaplanově rodišti, 

městě Kladsko, a seznamuje poutníka s kaplanovým rodným domem, gymnáziem, které 

navštěvoval, a dalšími památnými místy již zmíněnými dříve v textu. Následujícím 

stanovištěm jsou Vambeřice, významné poutní místo, do kterého kaplan organizoval poutě 

pro mládež. Uvnitř zdejší baziliky se nachází pamětní tabule upomínající Hirschfelderovy 

poutě. První část trasy končí v Čermné. S výčtem památných míst v Čermné již práce čtenáře 

seznámila.  

 
207 Polský vynálezce a chemik. Zasloužil se o vynález petrolejové lampy a prvotní průzkum v oblasti 

získávání ropy.  
208 POLSKA-ORG.PL, https://polska-org.pl/3938979,Klodzko,ul_Hirschfeldera_Gerharda_bl_ks.html 

(staženo 21. 4. 2022). 
209 Fitych et al., 10-lecie Beatyfikacji, 60. 
210 Ibid. 
211 Veškeré informace ohledně tohoto projektu jsem načerpala z článku Teresy Bazały. 

Teresa Bazała, „Geistig touristischer Kaplan Gerhard Hirschfelder Weg in der Region Kłodzko“, in 

Błogosławiony Ksiądz Gerhard Hirschfelder: 10-lecie Beatyfikacji, ed. Fitych et al. (Nowa Ruda: Fundacja 
Odnowy Ziemi Noworudzkiej, 2021), 65–69. 
212 Příloha č. 8: Duchovně – turistická stezka Gerharda Hirschfeldera (mapa). 

„Kaplan-Hirschfelder-Wanderwege durch die Grafschaft Glatz“, Stiftung für die Erneuerung der Region 

Nowa Ruda, turistický leták.  

https://polska-org.pl/3938979,Klodzko,ul_Hirschfeldera_Gerharda_bl_ks.html
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Druhá část trasy obsahově cílí na seznámení poutníka s kaplanovým životem mezi 

lety 1939–1941, tedy obdobím, ve kterém působil jako pastorační pracovník s mládeží 

v okolí Kladské Bystřice. 45 kilometrů dlouhá trasa začíná opět v městě Kladsko a nejprve 

zavede poutníka do Kladské Bystřice. Po cestě se nacházejí tři kostely, ve kterých 

Hirschfelder kázal a z toho důvodu je průvodce stezkou doporučuje navštívit. Prvním z nich 

je kostel svatého Jana Křtitele v obci Wyszki. Na cestě do Wyszek stojí také pískovcová 

soška Panny Marie s Kristem, vůči jejímuž zvandalizování se Hirschfelder ohradil ve svém 

posledním kázání. Dalšími dvěma kostely doporučenými v průvodci jsou dřevěný kostel 

svaté Anny v Zalesie a dřevěný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Bystřici. 

V samotném městě Kladská Bystřice přivede průvodce poutníka ke kostelu svatého 

Archanděla Michaela, ve kterém 27. července 1941 Hirschfelder pronesl větu „Kdo ze srdce 

mládeže vytrhává víru v Krista, je zločincem,“ v důsledku čehož byl zatčen. Po prohlídce 

Kladské Bystřice odkazuje trasa poutníka dál do obce Dłogopole-Zdrój ke klášterní kapli, 

ve které Hirschfelder v roce 1932 vykonal svou primiční mši. Jako vzpomínka na tuto 

událost zde visí pamětní tabule. Posledním stanovištěm druhé části trasy je dodnes hojně 

navštěvované poutní místo pod vrcholem kopce Igliczne. Stojí zde kostel Panny Marie 

Sněžné, další z náboženských míst, ke kterému Hirschfelder organizoval poutě. 

Třetí část trasy dlouhá 24 km vede od kostela Panny Marie Sněžné do obce Kąty 

Bystrzyckie. Vedle kostela svaté Kateřiny se zde nachází hřbitovní kaple zasvěcená 

Gerhardu Hirschfelderovi a polskému knězi Michałovi Kazalovi. Kaple byla zasvěcena 

právě těmto dvěma kněžím jako projev úcty za mučednickou smrt, kterou oba 

v koncentračním táboře Dachau vytrpěli. Třetí část cesty má poutníky přivést k zamyšlení 

se nad významem občanské odvahy a obrany hodnot, které jsou pro ně v životě důležité.213 

7. Mezinárodní setkání ve jménu Gerharda Hirschfeldera 

V předchozí kapitole práce představila fyzickou část kultu. Místo paměti není ale 

tvořeno jen památníky, informačními tabulemi a muzei. Kaplan Hirschfelder je především 

historickou postavou, která je důležitá pro uvědomění si a zachování identity určitých skupin 

lidí. Jelikož se jedná o transnacionální polsko-německo-české místo paměti, vzpomínání na 

kaplana je zásadní pro identitu lidí těchto třech národností. V této kapitole práce představí, 

jakými způsoby si zmíněné národnosti společně Hirschfeldera připomínají a zda během 

jejich společných setkání dochází k navázání dialogu podporujícímu porozumění a 

vyrovnání se s historickými událostmi 20. století.  

 
213 Bazała, „Geistig touristischer Weg“, 65–69. 
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Na úvod kapitoly bych ráda připomněla jedno z prvních poválečných setkání Poláků 

a Němců, které Gerhard Hirschfelder dokázal přivést ke smíření. Pamětnice z Čermné, paní 

Mathel Wolf, zachovala písemnou vzpomínku na příchod Poláků do Čermné po skončení 

války. Paní Wolf bydlela s rodiči v relativně novém domě. Když dorazili Poláci z východu, 

mohli si vybrat, kde se zabydlí. Tři muži a jedna žena přišli k nim domů. Údajně byli 

agresivní, nadávali a povýšeně si prohlíželi vybavení domu rodiny Wolf. Když jeden 

z Poláků objevil na stěně visící obraz Hirschfeldera a zjistil, jakou úctu k němu rodina chová, 

změnil rázem své chování a vysvětlil, že byl Hirschfelderův spoluvězeň v Dachau a kaplana 

považuje za svatého. Tito Poláci dům nakonec opustili, z okna vyvěsili polskou vlajku 

chránící původní majitele před dalšími Poláky. Rodina Wolf opustila Čermnou až při 

organizovaném odsunu.214 

Zachovaná vzpomínka paní Wolf vytvořila půdu pro další organizovaná setkávání, 

ke kterým začalo docházet díky změně režimu v devadesátých letech. Díky nejrůznějším 

výstavám, konferencím, poutím a dalším událostem se podařilo zaujmout postavou 

Hirschfeldera i širší veřejnost, která kaplana osobně neznala. Účastníci těchto setkání byli 

převážně lidé věřící a mající vztah k historii Kladska. Vyjmenování úplně všech 

mezinárodních setkání k osobě Hirschfeldera by bylo příliš obsáhlé. Proto práce nyní 

představí zejména charakter zorganizovaných setkání a dále vyjmenuje jednotlivé události, 

které jsou relevantní buď z důvodu jejich dopadu na širokou veřejnost nebo jejich tematické 

výjimečnosti.  

7.1. Zájezdy vyhnaných kladských Němců do bývalé vlasti 

První organizovaná setkání vyhnaných Němců a kladských Poláků umožnily autobusové 

zájezdy Němců do Kladska. Letos se v termínu 7. – 15. června 2022 konala již v pořadí 26. 

pouť do Kladska. Za organizaci těchto poutí a dalších aktivit byl jejich organizátor Franz 

Jung v roce 2016 v Berlíně Svazem vyhnanců (Bund der Vertriebenen) vyznamenán čestnou 

medailí za přítomnosti mnoha světových politiků včetně kancléřky Angely Merkel. 

Konkrétně „obdržel vyznamenání za kněžskou službu prokázanou vyhnaným Němcům 

z Kladska a jeho zásluhy ve smíření lidí, které dnes tento region spojuje.“215 Podle pana 

Junga se do jisté míry díky těmto zájezdům daří narovnat vztahy mezi bývalými a 

 
214 Franke, Hoffmann a Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, 41. 
215 Překlad autorky z německého originálu: „Die Auszeichnung erhielt er für seinen priesterlichen Dienst für 

die Vertriebenen aus dem Glatzer Land und seine Verdienste um die Versöhnung der Menschen, die dieses 

Land heute verbindet.“ 
Michał Majerski, „Ehrung von Prälat Franz Jung: Ein Gespräch mit Prälat Franz Jung“, Od kladského 

pomezí, č. 264–265 (červenec–srpen 2016): 40.  
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současnými obyvateli Kladska. Když německé autobusy přijíždějí do bývalé vlasti, má 

většina z návštěvníků své polské známé, kteří na ně čekají a srdečně se s nimi vítají. Jako 

nejproblematičtější vidí Franz Jung v polsko-německém dialogu rozpory ohledně 

interpretace dějin. Pro Němce je důležité právo na vlast přinejmenším ve výkladu historie. 

To je často problematické, neboť polský narativ označuje poválečný příchod Poláků do 

kladského regionu jako návrat do původní piastovské vlasti. Jung tvrdí, že cestou ke zlepšení 

polsko-německých vztahů je, namísto neustálého se ohlížení do minulosti, posílení společné 

křesťanské identity.216 Křesťanským symbolem, který dnes spojuje místní Poláky a vyhnané 

Němce, je právě Gerhard Hirschfelder. Náleží jak Němcům, tak Polákům a Čechům a díky 

jeho popularizaci v duchovní turistice se konalo mnohem více polsko-německo-českých 

setkání než pouze tradiční německé červnové zájezdy. 

7.2. Výroční slavnosti šedesáti a sedmdesáti let od Hirschfelderovy 

smrti 

Dalším z mezinárodních setkání uskutečněných k uctění Hirschfeldera byly výroční 

slavnosti kaplanovy smrti v letech 2002 a 2012. Protože si obě události byly hodně podobné, 

zaměří se práce nejprve podrobně na slavnosti z roku 2002 a poté stručně uvede, v jakých 

aspektech se událost konající se o deset let později lišila. 

Mezinárodní slavnost k výročí šedesáti let od Hirschfelderovy smrti se konala 

v termínu 1.–4. srpna 2002 v Čermné. Hlavním organizátorem události byl čermenský farář 

Romuald Brudnowski. Výjimečnou charakteristikou této slavnosti byla účast mládeže. 

Oslavám totiž předcházely hned dvě dvoutýdenní setkání mladých. Tím prvním bylo setkání 

polsko-německé mládeže. Místem konání projektu se stala nedaleká obec Polanica-Zdrój. 

Téma setkání neslo název Kladské hrabství – část Evropy (Grafschaft Glatz – Ein Stück 

Europa) a v jeho průběhu se mládež zabývala komplikovanou polsko-německou historií 

s důrazem na životní příběh Gerharda Hirschfeldera. Organizátorem tohoto projektu byl 

Benedigt Voigt, německý dobrovolník z Bonnu, který v roce 2002 působil jako dobrovolník 

v nakladatelství Ziemia Kłodzka. Ve stejném období probíhalo také polsko-běloruské 

setkání mládeže v čermenské farnosti. Také zde byl hlavním tématem osud Hirschfeldera. 

Oba projekty byly završeny přítomností mládeže na výroční slavnosti, díky které účastníci 

projektu mohli zažít, že kaplan je pro mnoho lidí relevantní postavou i šedesát let po své 

smrti.217 

 
216 Majerski, „Ehrung von Prälat Franz Jung“, 40–41.  
217 „60er Todestag von Gerhard Hirschfelder – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Seligsprechung“, Od 

kladského pomezí, č. 146 (říjen 2002): 33.  
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Co se týče samotného programu slavností, ve čtvrtek 1. srpna se účastníci společně 

vypravili na pouť, kterou doprovázela četba Hirschfelderových modliteb ke křížové cestě. 

V pátek 2. srpna sloužil v čermenském kostele svatého Bartoloměje mši Romuald 

Brudnowski a večer došlo k uložení Hirschfelderova popela v nové urně, kterou z Německa 

dovezl Franz Jung, do nového hrobu. V sobotu 3. srpna vyslechli účastníci přednášku 

Daniela Udoda, bývalého vězně koncentračního tábora v Dachau. Pamětník vyprávěl o 

podmínkách, které v táboře panovaly, a vzpomínkách spoluvězňů na Hirschfeldera.218  

Slavnosti vrcholily v neděli, přítomná byla již zmíněná mládež z Polska, Německa a 

Běloruska, místní polští obyvatelé, Franz Jung a skupina vyhnaných Němců, několik 

původně kladských krajanů žijících dnes v českém pohraničí a skupina členů Kolpingovy 

rodiny z Bavorska. Z politických představitelů byl přítomný tehdejší chudobský starosta 

Czesław Kręcichwost. V neposlední řadě se zúčastnilo několik vysoce postavených 

duchovních. Za Česko reprezentoval Dominik Duka a v té době v Čechách situovaný 

apoštolský nuncius Erwin Ender. Dále byl přítomný vratislavský biskup Jan Tyrawa.219 

Velkou slavnostní nedělní mši sloužil Ender, kázání bylo z velké části tlumočeno z němčiny 

do polštiny. Hudebně událost doprovázel sbor vratislavské hudební akademie, který událost 

obohatil o zpěv v češtině, němčině a polštině. V průběhu celého dne se účastníci modlili u 

Hirschfelderova nově zrekonstruovaného hrobu. Slavnostní událost vysílalo vratislavské 

katolické Rádio Rodina (Radio Rodzina) a Bavorský Rozhlas (Bayerischer Rundfunk). 

Během volného večerního programu měli účastníci možnost se u připraveného pohoštění 

věnovat navazování nových kontaktů.220  

O deset let později se v neděli 3. června 2012 konala svojí strukturou a účastnickým 

složením velmi podobná slavnost sedmdesáti let od Hirschfelderovy smrti. Celková účast 

čítala asi 600 návštěvníků z Německa, Polska a Čech. Protože by se tolik účastníků nevešlo 

do čermenského kostela svatého Bartoloměje, konala se mše na louce vedle čermenské fary, 

kde byl zřízen improvizovaný oltář. Stejně jako před deseti lety zaštítili konání mše svaté 

k upomenutí Hirschfeldera Dominik Duka, Ignacy Dec, Erwin Ender, Franz Jung a Romuald 

Brudnowski. Výjimečnou částí této oslavy bylo odpolední vysvěcení Domu setkání 

Gerharda Hirschfeldera skrze vysoce postavené duchovní.221  

 
218 Klaus Kynast, „Gedenkgottesdienst am 60. Todestag“ Od kladského pomezí, č. 145 (září 2002): 40–41.  
219 „60er Todestag von Gerhard Hirschfelder – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Seligsprechung“, 33. 
220 Kynast, „Gedenkgottesdienst am 60. Todestag“, 40–41. 
221 Günther Gröger, „Ein Kardinal, ein Erzbischof, ein Bischof und der Großdechant: alle vereint im Glatzer 

Land Gedenken an den seligen Gerhard Hirschfelder und Einweihung der Begegnungsstätte mit Museum am 

3. Juni 2012“, Od kladského pomezí, č. 217 (červenec 2012): 14–17. 
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7.3. Výroční slavnosti Hirschfelderova blahořečení 

Nejvýznamnější událostí čítající největší počet účastníků z různých zemí bylo 

blahořečení Hirschfeldera 19. září 2010 v Münsteru organizované převážně německou 

stranou a následně děkovná slavnost v městě Chudoba zaštítěné převážně stranou Polskou. 

Oběma událostem se již práce podrobně věnovala, a proto hned přejde k dalším setkáním, 

které beatifikace podnítila.  

Na oslavu výročí blahořečení se v letech, 2011, 2012, 2013 a 2014 v Kladsku 

v zářijovém termínu konaly Dny blahořečeného kněze Gerharda Hirschfeldera. Všechny 

čtyři ročníky oslav beatifikace trvaly tři dny a za jejich organizací stály v různé míře tyto  

polské iniciativy: Institut kultury blahoslaveného Gerharda Hirschfeldera (Instytut Kultury 

im Błogosławionego Ks. Gerharda Hirschfeldera), římskokatolická farnost v Chudobě, 

římskokatolická farnost v městě Kladsko, Německé kulturně-sociální společenství v Kladsku 

(Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Kłodzku), Nadace pro obnovu 

Novorudzké země, Centrum křesťanské kultury v Kladsku (Centrum Kultury 

Chrześcijańskiej w Kłodzku), vedení města Kladsko a vedení kladského vězení.222  

V roce 2011 byla oslava zahájena 23. září konferencí na téma společensko-duchovní 

dimenze života a služby bl. kněze Gerharda Hirschfeldera. Svídnický biskup Ignacy Dec 

přednášel o odpovědnosti svídnické diecéze přijmout dar v podobě prvního blahoslaveného. 

Dále se ve svém kázání zamýšlel nad tím, v jakým způsobem se má místní obyvatelstvo 

snažit kaplana ve svých činech následovat. Německý profesor Helmut Goeke se poté věnoval 

tématu společenských implikací života a činnosti Hirschfeldera. V rámci diskusního panelu 

se následně představily nově vzniklé společensko-náboženského iniciativy spojené 

s blahořečeným jako Dům setkání Gerharda Hirschfeldera a Duchovně – turistická stezka 

Gerharda Hirschfeldera. 24. září se konala společná pouť mezi Kladskou Bystřicí, městem 

Kladsko a Chudobou, v rámci které byla slavnostně otevřena první část duchovní stezky. 

Oslavy prvního výročí vrcholily 25. září společnou mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v městě Kladsko. Následovalo zasvěcení ulice vedoucí podél kostela Hirschfelderovi a 

odhalení jeho pamětní tabule na zdi kladského vězení. Oslav se zúčastnilo zejména místní 

obyvatelstvo, Franz Jung spolu s dalšími devíti krajany v Německa a několik kladských 

Čechů.223 

 
222 Fitych et al., 10-lecie Beatyfikacji, 85 – 86. 
223 Teresa Bazała, „I rocznica beatyfikacji błogosławionego ks. Gerharda Hirschfeldera“, Od kladského 

pomezí, č. 208 (říjen 2011): 30.  
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V roce 2012 se oslavy konaly v termínu 21. – 23. září v Nové Rudě. Součástí oslav 

byla opět konference, tentokrát na téma Společné kulturní dědictví Němců a Poláků – 

poselství blahoslaveného Gerharda Hirschfeldera a profesora Josepha Wittiga. V rámci 

konference se přednášející zabývali nejen tím, jaké dědictví jim zanechal Hirschfelder a 

Wittig, ale také otázkou, zda je v současnosti německé dědictví překážkou nebo mostem 

k propojení národů a jak ho prezentovat novým generacím.224 Mimo konference nabízely 

oslavy možnost zúčastnit se stejně jako předešlý rok společné poutě, tentokrát ke kostelu 

Panny Marie Sněžné na hoře Iglicznej. V neděli 23. září byla zorganizována děkovná mše 

za blahořečení Hirschfeldera v kostele svatého Archanděla Michaela v Kladské Bystřici.225  

Mezinárodní zastoupení nebylo nijak výrazné, obecenstvo tvořili zejména místní 

obyvatelé. Když uvážíme, že se v tom roku kromě tradičního červnového zájezdu kladských 

Němců konalo v červenci velké mezinárodní setkání ke vzpomínce sedmdesáti let od smrti 

Hirschfeldera, je pochopitelné, že se zářijových oslav zúčastnili hlavně místní.  

Oslavy blahořečení v letech 2013 a 2014 již nezahrnovaly konference projednávající 

polsko-německá témata. Komunikačním jazykem byla pouze polština a jejich cílovou 

skupinou byli místní polští obyvatelé. Už na pozvánce bylo vytištěno „K účasti zveme 

obyvatele svídnické diecéze.“226 Skutečnost, že Poláci ve vlastní iniciativě zorganizovali 

oslavy beatifikace pro místní obyvatelstvo, vypovídá o tom, že se jim do určité míry podařilo 

si německého kaplana oblíbit. V následujících letech až do roku 2020 se podle dostupných 

zdrojů oslavy blahořečení nekonaly.  

Oslava deseti let od blahořečení konající se v termínu 18. – 20. 9. 2020 byla zajímavá 

především tím, že se jednalo o poslední velké setkání ve jménu Hirschfeldera do současnosti 

(jaro 2022). Z důvodu pandemie byla ovšem mezinárodní účast velmi omezená. Nezúčastnil 

se Franz Jung se skupinou bývalých kladských Němců. Přítomno bylo několik kladských 

Čechů a zástupci německé menšiny žijící na území Kladska. I když výroční slavnost deseti 

let od blahořečení byla opět zejména záležitostí místních Poláků, jednalo se o třídenní 

událost s pestrým programem. Oslavám předcházela literární a malířská soutěž pro mládež 

s tématem blahoslavený kaplan Gerhard Hirschfelder – obránce mládeže. Výsledky 

nejlepších prací a obrazů jsou publikovány v knize Błogosławiony Ksiądz Gerhard 

Hirschfelder: 10-lecie Beatyfikacji. Účastníci soutěže, děti z 6. a 7. třídy v Kladské Bystřici, 

 
224 Fitych et al., 10-lecie Beatyfikacji, 87 – 88. 
225 Ibid. 
226 Překlad autorky z polského originálu. 

 „III edycja dni błogosławionego ks. Gerharda Hirschfeldera“, Od kladského pomezí, č. 230 (září 2012): 2.  



45 

 

zahájili v pátek 18. září výročí beatifikace položením věnce u Hirschfelderova pomníku před 

školou. Tuto událost zorganizoval Heinz Peter Keuten z Německého kulturně-sociálního 

společenství v Kladsku se svou polskou kolegyní Emiliou Idzi-Ważgint. V sobotu 19. září se 

uskutečnila pouť ke kostelu Panny Marie Sněžné. Zde byla biskupem Adamem Bałabuchem 

odkryta a vysvěcena pamětní deska upomínající kaplana Hirschfeldera, jejíž text je napsaný 

pouze v polštině. Hlavní mši v neděli 20. září v czemenském kostele sloužil svídnický 

biskup Marek Mendyk. Heinz Peter Keuten lituje, že během oslav nikdo nevzpomněl a 

nevyjádřil dík Franzi Jungovi a dalším bývalým kladským Němcům, kteří se v první řadě 

zasloužili o Hirschfelderovo blahořečení.227¨ 

7.4. Společná pouť do Dachau 

Výjimečné třídenní setkání se uskutečnilo na jaře 2015 v podobě společného zájezdu 

do Dachau u příležitosti výročí sedmdesáti let od osvobození koncentračního tábora. Tábor 

v Dachau byl osvobozen 29. dubna 1945.228 V tento den se o sedmdesát let později vydaly 

stovky polských poutníků vzdát čest zde zemřelým krajanům. Mezi nimi se nacházela také 

polsko-německo-česká skupina s kladskými kořeny, čítající asi 50 účastníků.229 Celý zájezd 

zorganizovala Elisabeth Kynast a Franz Jung.230 

 29. dubna v pravé poledne se konala v kapli Smrtelného Strachu Krista (kaplica 

Śmiertelnego Lęku Chrystusa) v prostorách bývalého koncentračního tábora v Dachau 

společná mše, kterou převážně v latině sloužil předseda Polské biskupské konference 

Stanisław Gądecki společně s mnichovským arcibiskupem Reinhardem Marxem. Mše 

sloužila k uctění zde zemřelých mučedníků. Kázání bylo účastníkům k dispozici 

v německém a polském překladu. Na konci mše kněží vyjmenovali jména 50 blahoslavených 

mučedníků zesnulých v Dachau, mezi nimi i Hirschfeldera. Elisabeth Kynast poté uctila 

kaplanovu památku položením věnce s dvojjazyčným polsko-německým nápisem „Ctíme 

památku blahoslaveného Gerharda Hirschfeldera“.231 Druhá mše se konala odpoledne 

v 16:00 ve Freisingu. Tématem kázání bylo nastolení míru a smíření mezi národy. Při této 

příležitosti bylo také připomenuto výročí padesáti let od výměny dopisů mezi polskými a 

 
227 Heinz Peter Keuten, „Drei Feiern in der Grafschaft Glatz zu Ehren von Kaplan Gerhard Hirschfelder 

anlässlich des 10. Jahrestags seiner Seligsprechung am 19. September 2020“, in Błogosławiony Ksiądz 

Gerhard Hirschfelder: 10-lecie Beatyfikacji, ed. Fitych et al. (Nowa Ruda: Fundacja Odnowy Ziemi 

Noworudzkiej, 2021), 122–123. 
228„KZ Dachau 1933–1945“, KZ-Gedenkstätte Dachau, https://www.kz-gedenkstaette-

dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/ (staženo 12. 5. 2022). 
229 Teresa Bazała, „Pielgrzymka do Dachau“, Od kladského pomezí, č. 150 (květen 2015): 4. 
230 Klaus Kynast, „Gedenken in Dachau: Vor 70 Jahren wurde das KZ befreit“, Od kladského pomezí, č. 151 

(červen 2015): 7. 
231 Kynast, „Gedenken in Dachau“, 7. 

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/
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německými biskupy v roce 1965 – dodnes jedna z nejvýznamnějších událostí polsko-

německého smíření.232  

Každoroční oficiální výročí osvobození tábora je uspořádané vždy v neděli po 29. 

dubnu, která v roce 2015 připadla na 3. května. Výroční události se společně s kladskými 

poutníky zúčastnilo také 134 přeživších z různých zemí, široká veřejnost a političtí zástupci. 

Poprvé ve funkci kancléřky navštívila Dachau Angela Merkel. Bývalá kancléřka společně s 

v té době ministerským předsedou Bavorska Horstem Seehoferem a tehdejším izraelským 

velvyslancem v Německu Jaakovem Hadas-Handelsmanem uctila památku obětí nacismu 

svou účastí a položením věnce.233 

8. Vnímání rozvoje kultu Gerharda Hirschfeldera v Kladsku  

Ačkoliv práce dosud popisovala, jak lidé tří národností se vztahem ke Kladsku 

společně budovali kult kaplana Hirschfeldera, neznamená to, že se nenašli lidé, kteří měli 

problém s přijetím rozvoje kultu německého kněze v polském regionu.  

Děkovné slavnosti v Čermné při příležitosti kaplanova blahořečení se jako řečníci 

kromě vysoce postavených duchovních zúčastnili také komunální politici. Kladský starosta 

Boguslaw Szpytma ve svém projevu řekl, že zde panuje jednota názorů v tom, že Poláci i 

Němci byli oběťmi totalitarismu.234 Chudobský starosta Czeslaw Krecichwost zdůraznil, že 

Hirschfeldera v Polsku vnímají jako kněze mučedníka, který patří mezi ně.235 Tomuto 

tvrzení protiřečí několik kladských Poláků v dobovém tisku, a to přinejmenším v tom 

ohledu, že jistě nepanuje jednota názorů mezi všemi obyvateli Kladska. 

Právě naopak, s tím, že prvním blahořečeným bude kněz německé národnosti, se 

některé osoby musely nejprve vnitřně vyrovnat. Romuald Brudnowski nastoupil jako farář 

v Chudobě v roce 1999. Zažil situace, kdy někdo z místních obyvatel zničil kříž na pomníku, 

neboť mu příliš připomínal hitlerovský železný kříž. Přiznává, že při takových 

protiněmeckých náladách na začátku 21. století si nebyl jistý, jak místní lidé přijmou, že 

jejich jediným blahořečeným má být Němec. Sám se netají tím, že měl k Němcům jistý 

odstup a nelíbilo se mu, že někteří pokládají Slezsko za svojí zemi.236 

 
232

 Bazała, „Pielgrzymka do Dachau“, 4. 
233 „70 Jahre Befreiung des KZ Dachau: Gedenken an das Zentrum des Schreckens", Süddeustche Zeitung, 

(3. 5. 2015), https://www.sueddeutsche.de/muenchen/70-jahre-befreiung-des-kz-dachau-gedenken-an-das-

zentrum-des-schreckens-1.2462033 (staženo 7. 5. 2022). 
234 Gröger, „Gläubige dreier Nationen Feiern in Bad Kudowa“ 68. 
235 Ibid. 
236 Roman Tomaszczuk, „Nasz Niemiec“, Gość Niedzielny, č. 38 (20. září 2015): 9. 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/70-jahre-befreiung-des-kz-dachau-gedenken-an-das-zentrum-des-schreckens-1.2462033
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/70-jahre-befreiung-des-kz-dachau-gedenken-an-das-zentrum-des-schreckens-1.2462033


47 

 

 Nakonec si ale ke kaplanovi jak Brudnowski tak většina místních Poláků našli cestu. 

Brudnowskému pomohlo v přijetí Hirschfeldera jeho přirovnání k polskému mučedníkovi 

Jerzymu Popiełuszkovi, knězi, který podporoval hnutí Solidarita, v důsledku čehož byl 

v roce 1984 brutálně zavražděn příslušníky tajné policie. Shodou okolností byl blahořečený 

ve stejném roce jako Hirschfelder. Brudnowski začal Hirschfeldera nazývat “německým 

Popiełuszkem”.237 

 Také v čermenském kostele došlo k paralelizaci těchto dvou blahoslavených.238 Po 

stranách místního oltáře se nachází z každé strany obraz jednoho z nich.239 Po levé straně 

visí podobizna Hirschfeldera označená tabulkou s polským nápisem „Blahoslavený kněz 

Gerhard Hirschfelder, 1907–1942, mučedník nacistického totalitarismu“.240 Po pravé straně 

oltáře je podobizna Popiełuszki a nápis „Blahoslavený kněz Jerzy Popiełuszko, 1947–1984, 

mučedník komunistického totalitarismu.“241 Pro autora této kompozice bylo zásadní 

vyzdvihnout, že oba blahoslavení byli kněží, kteří zemřeli mučednickou smrtí. Oba byli 

oběťmi totalitarismu.  

 Mariusz Rajski z obce Kąty Bystrzyckie znejistěl, když v jeho vesnici měla být 

v rámci beatifikačního procesu kaple zasvěcená Hirschfelderovi – německému mučedníkovi 

z Dachau. Připadalo mu nespravedlivé zasvětit místo Němci, když v Dachau zemřelo 

mnohem více polských než německých kněží. Proto i zde došlo k obdobné paralelizaci 

polského a německého mučedníka jako v Čermné. Místní se nakonec shodli věnovat toto 

místo jak Hirschfelderovi tak i polskému knězi Michałowi Kozalowi, taktéž zesnulému 

v Dachau.242  

Za zmínku stojí také okolí památníků obklopujících hrob Hirschfeldera.243 Po jeho 

levé straně se nachází nejprve hrob německého faráře Augustina Hauffena, v jehož farnosti 

Hirschfelder sloužil jako kaplan.244 Hned vedle je vsazena urna se zeminou zpod krematoria 

koncentračního tábora v Dachau spolu s pamětní deskou vzdávající hold všem kněžím, kteří 

zde zemřeli v době druhé světové války.245 Na pravé straně od Hirschfelderova hrobu se 

nachází velký kamenný kříž, vedle nějž je urna se zeminou z Katyně a pamětní deska 

 
237 Tomaszczuk, „Nasz Niemiec“, 9. 
238 Příloha č. 9: Vstup do čermenského kostela sv. Bartoloměje (fotografie). 
239

 Příloha č. 10: Podobizna Hirschfeldera a Popiełuszki po stranách čermenského oltáře (fotografie). 
240 Příloha č.11: Hirschfelder po levé straně čermenského oltáře (fotografie). 
241 Příloha č. 12: Popiełuszko po pravé straně čermenského oltáře (fotografie). 
242 Tomaszczuk, „Nasz Niemiec“, 9. 
243 Příloha č. 13: Kompozice náhrobních kamenů kolem Hirschfelderova hrobu (fotografie). 
244 Příloha č. 14: Hrob Hauffena u zdi čermenského kostela (fotografie). 
245 Příloha č. 15: Urna se zeminou z Dachau a náhrobek všech zde padlých kněží (fotografie). 
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vzpomínající na zavražděné polské důstojníky během Katyňského zločinu v roce 1940.246 

Výčet památníků doplňuje poslední stéla zobrazující Witolda Pileckiego, jednoho 

z největších polských hrdinů, zavražděného v roce 1948 komunisty.247 Nápis na tomto 

kameni je už pouze v polštině, obsahuje Pileckiego citát a je věnovaný nezlomným vojákům, 

kteří v letech 1944–1963 bojovali s komunistickým totalitarismem za svobodné Polsko. 

Jedná se nejnovější kámen z května 2017.248  

Z celkové kompozice lze vyvodit, že uspořádání náhrobních kamenů se snaží vyvážit 

přítomnost hrobů dvou německých kněží v jejím centru. Zemina z Dachau zaručuje 

upomenutí německého koncentračního tábora symbolizujícího utrpení polských duchovních. 

Katyňský masakr symbolizuje utrpení všech Poláků během druhé světové války. A konečně 

umučení Witolda Pileckiego představuje vzpomínku na hrdinství Poláků během obou 

totalitních režimů.  

Rozvoji Hirschfelderova kultu na polském území pomohla také skutečnost, že kaplan 

byl úspěšným pastoračním pracovníkem s mládeží. Uměl mladé lidi zaujmout a nadchnout 

pro život ve farním společenství. Zároveň se vymezil vůči nacismu tím způsobem, že odmítl 

z církevních aktivit ustoupit ve prospěch nacistických mládežnických organizací. Jeho věta 

„Kdo ze srdce mládeže vytrhává víru v Krista, je zločincem.“ je různými autory často 

opakovaná a nachází se na nejednom pomníku.249 Hirschfelder je symbolem ochránce 

mladých katolíků, a tedy i budoucnosti římskokatolické církve. Poslanec spolkového sněmu 

za Právo a Spravedlnost Michał Dworczyk se vyjádřil k nadčasovosti Hirschfelderovy 

myšlenky: „Ta slova jsou dnes nezvykle aktuální a vyzývají nás, současníky, k péči o mladé 

pokolení ohrožené zhoubnými ideologiemi.“250 Stejně tak mluví ve svém kázání i německý 

kardinál Meisner: „Kéž by bůh daroval pastoračního pracovníka takového formátu i dnešní 

sužované mládeži.“251 Které zhoubné ideologie konkrétně má poslanec Dworczyk na mysli 

a jaké soužení provází podle Meisnera dnešní mládež, autoři blíže nespecifikují. 

 
246 Příloha č. 16: Urna se zeminou z Katyně a náhrobkem všech zde zavražděných důstojníků (fotografie). 
247 Příloha č. 17: Stéla Witolda Pileckiego (fotografie). 
248 Informace zjištěné během terénního výzkumu autorky.  
249 Viz. kapitola 6.  
250  Překlad autorky z německého originálu: „Słowa te są niezwykle aktualne dzisiaj i wzywają nas, 

współczesnych, do troski o młode pokolenie, zagrożone zgubnymi ideologiami.“ 

Michał Dworczyk „Przesłanie“, in Błogosławiony Ksiądz Gerhard Hirschfelder: 10-lecie Beatyfikacji, ed. 

Fitych et al. (Nowa Ruda: Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, 2021), 5. 
251 Překlad autorky z německého originálu: „Jugendseelsorger von solchem Format möge Gott unserer 

geplagten Jugend gerade heute schenken.“ 

Joachim Meisner „Predigt anlässlich der Seligsprechung von Kaplan Gerhard Hirschfelder“ (19. září 2010), 

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/erzbischof/.content/documentcenter/predigten_jcm/Predigten/jcm_

pr_100919-hirschfelder.pdf (staženo 29. 6. 2022). 

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/erzbischof/.content/documentcenter/predigten_jcm/Predigten/jcm_pr_100919-hirschfelder.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/erzbischof/.content/documentcenter/predigten_jcm/Predigten/jcm_pr_100919-hirschfelder.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/erzbischof/.content/documentcenter/predigten_jcm/Predigten/jcm_pr_100919-hirschfelder.pdf
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 Právě v Polsku, kde je národní identita úzce svázaná s katolicismem a kde 

v posledních letech dochází k odchodu zejména mladých lidí z církve, je pro současné kněží 

a pracovníky s mládeží Hirschfelder pedagogickým vzorem.252 Na území Kladska vznikly i 

snahy o zaujmutí současné mládeže osobou Hirschfeldera. Příkladem je polsko-německý 

projekt pro mládež Kladské hrabství – část Evropy (kapitola 6.2.) nebo čistě polská iniciativa 

– literární a malířská soutěž pro mládež s názvem blahoslavený kaplan Gerhard 

Hirschfelder – obránce mládeže (kapitola 6.3.).  

I když v posledních letech prochází katolická církev v Polsku krizí, v době 

Hirschfelderova blahořečení měla stále silnou autoritu u většinové společnosti. A proto 

právě kaplanovo blahořečení bylo pro mnohé milníkem, díky kterému kněze přijali za svého.  

Zdzisław Uchański, narozený v roce 1941 a po válce přesunutý do Svídnice, tvrdí, že důvěra 

v církev mu pomohla přijmout Hirschfeldera za svého. “Věřím církvi, verdikt papeže je pro 

mě důležitější než osobní zkušenosti, názory a emoce.”253 Farář Brudnowski dodává, že 

Hirschfelder jako blahořečený už není Němcem, ale patří všem národům, proto je také 

možné se k němu modlit polsky.254  

Ačkoli je dnes Hirschfelderův kult, co se týče počtu památných míst a událostí 

konaných v jeho jménu, rozvinutější v Kladsku více než v Německu, z výpovědí výše 

citovaných Poláků vyplývá, že jejich cesta k přijetí německého mučedníka nebyla vždy 

přímočará. Často využívali paralelizace Hirschfeldera s polskými mučedníky nebo se snažili 

zvýraznit určité, pro Poláky atraktivní, rysy kaplanova života. Podle názoru jedné dlouholeté 

obyvatelky Čermné, se kterou jsem se dala do řeči během terénního výzkumu, je kult 

Hirschfeldera stále spíše německou záležitostí.255 

9. Závěr 

Historický proces, v rámci něhož bylo Kladsko postupně součástí čtyř státních celků, 

obydlených lidmi nejméně tří národností, zformoval středoevropskou oblast s bohatým 

historickým dědictvím. Mnoho příběhů, které se zde odehrály, bylo zapomenuto. Jedním 

z nich se málem stal i příběh místního kaplana Gerharda Hirschfeldera. Díky dlouhé a pevné 

 
252  Błażej Skrzypulec, „Polska bez Boga? Sekularyzacja w III. RP“, Klub Jagielloński, 

(30.12.2020), https://klubjagiellonski.pl/2020/12/30/polska-bez-boga- 

sekularyzacja-w-iii-rp/ (staženo 15. července 2022). 
253 Překlad autorky z polského originálu: „Ufam Kościołowi, dlatego orzeczenie papieża jest dla mnie 

ważniejsze od moich osobistych doświadczeń, opinii czy sentymentów.“  

Tomaszczuk, „Nasz Niemiec“, 9.  
254 Ibid.  
255 Informace zjištěná během terénního výzkumu autorky. Zdroj si nepřeje být v práci jmenován.  
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tradici římskokatolické církve v regionu, která se zde drží už od rekatolizace v době 

pobělohorské, začal po změně režimu kaplanův příběh postupně ožívat.  

Byli to bývalí kladští Němci, kteří jako první iniciovali vzpomínání na Hirschfeldera. 

Poutě do Telgte byly epicentrem vzpomínání na kněze už v době socialismu. Zde také 

vznikla první iniciativa Hirschfeldera blahořečit. Organizaci a náklady spojené 

s kanonizačním procesem nesla německá strana. 

 Díky započetí procesu blahořečení se s příběhem kaplana postupně seznámili i polští 

obyvatelé současného Kladska, zejména pak z měst, ve kterých Hirschfelder působil, tedy 

Čermné, Kladské Bystřice a města Kladska. Ruku v ruce s beatifikačním procesem, 

započatým v roce 1998, se začal rozvíjet kaplanův kult a postupně vznikalo transnacionální 

církevní místo paměti. Relevance místa paměti kulminuje okolo Hirschfelderova 

blahořečení v roce 2010. Právě při této příležitosti se sešlo nejvíce věřících. V následujících 

čtyřech letech se pravidelně konaly výroční oslavy Hirschfelderova blahořečení a bylo 

publikováno velké množství knih a článků.256 Nebýt beatifikačního procesu, Gerhard 

Hirschfelder by se nejspíš místem paměti nikdy nestal. 

Skupinou lidí, kteří Hirschfeldera vnímají jako místo paměti relevantní pro svou 

identitu, jsou zejména tři národností skupiny – Němci, Poláci a Češi. Ani u jedné národnosti 

se však nejedná o místo paměti v celonárodní kolektivní paměti, nýbrž o symbol důležitý 

pro regionální skupinu lidí, které spojuje vazba ke Kladsku a často také k římskokatolické 

církvi. Podle teorie Hanse Hahna a Roberta Traby, rozlišující společná a sdílená 

transnacionální místa paměti, se místo paměti Gerharda Hirschfeldera nachází někde na 

pomezí těchto dvou konceptů. Jelikož se jedná o trinacionální místo paměti, je jeho 

symbolika velmi široká, přičemž některé aspekty jsou pro všechny národy podobně důležité, 

jiné aspekty hrají pro jeden národ důležitější roli než pro ty ostatní.  

Společným významem místa paměti pro všechny tři národy je Hirschfelder jako 

symbol smíření. Dominik Duka v jednom z rozhovorů odpovídá na otázku, jakým způsobem 

Hirschfelder přispívá smíření mezi jednotlivými národy, následovně: „Upřímné osobnosti, 

co žijí v pravdě, jako byl kaplan Gerhard Hirschfelder, jsou výzvou pro obě strany. 

Připomínají nám, že spravedliví lidé žili a žijí jak v českém, tak v německém národě. Už to 

samotné je prvním krokem ke smíření.“257 Německý duchovní Hugo Goeke označil 

 
256 Shrnutí informací z kapitoly 5., 6., 7. 
257 Překlad autorky z německého originálu. 
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v svatvečerním kázání před beatifikací Hirschfeldera jako „osobnost symbolizující smíření 

a odpuštění, která umožňuje nový začátek soužití lidí a národů.“258 Julian Golak z Nové 

Rudy vydal v roce 2021 knihu,259 ve které zařadil Hirschfeldera vedle Václava Havla, Jana 

Pavla II. a Tadeusze Mazowieckiego k osobnostem, které se zasloužili o evropskou 

integraci. Za účelem vzpomínání na kaplana byla zorganizována mezinárodní setkání, 

v nichž některá mohou být bezpochyby interpretovaná jako přispívající ke smíření, dialogu 

a historickému narovnání. Mezi takové se jistě řadí například společný zájezd do Dachau 

(kapitola 7.4.) nebo konference Společné kulturní dědictví Němců a Poláků – poselství 

blahoslaveného Gerharda Hirschfeldera a profesora Josepha Wittiga (kapitola 7.3.). 

V kapitole o historickém vývoji Kladska práce osvětlila, jak významnou pozici mělo 

a má v regionu náboženství představované římskokatolickou církví. Pro Poláky i Němce je 

Hirschfelder symbolem příkladného katolíka, i když každý z národů s touto symbolikou 

pracuje trochu jinak.   

 Pro kladské Němce je důležité propojení identity křesťana, vazby na region Kladsko 

a němectví v osobě Hirschfeldera. Tyto tři aspekty jsou základními kameny typického 

bývalého obyvatele hrabství (Grafschafter), s jehož identitou se vyhnaní Němci dodnes 

nostalgicky identifikují. Německý kardinál Joachim Meisner se během beatifikačního kázání 

dokonce pokusil postavit křesťanskou identitu nad tu národnostní. „V církvi jsme všichni 

především boží děti, sestry a bratři Kristovi a teprve poté členové různých národů.“260 

Důvěra v církev a silná katolická tradice v Polsku umožnila Hirschfelderovi stát se 

místem paměti i pro Poláky, kteří by za normálních okolností cestu k německému knězi 

hledali jen stěží. Narozdíl od názoru Meisnera je ale v Polsku národnostní identita vždy 

přinejmenším stejně důležitá jako ta křesťanská. Důkazem je skutečnost, jakým způsobem 

Poláci tvoří pamětní místa odkazující na Hirschfeldera. 

 Protože z polské perspektivy bylo utrpení vlastního národa během války mnohem 

větší než utrpení národa německého, je pro ně velmi těžké věnovat sakrální místa 

německému knězi, ačkoliv byl sám obětí nacismu. Paralelizace Hirschfelderova mučednictví 

 

Hans-Josef Joest, „Mutiger Kämpfer für die Freiheit: im Gespräch mit Erzbischof Dominik Duka“ in 

Gerhard Hirschfelder – Ein Seliger für unsere Zeit: Hoffnungsträger – Mutmacher – Brückenbauer, ed Franz 

Jung et al. (Münster, dialogverlag, 2011), 82–83. 
258 Hans-Josef Joest, „Er sprang über Mauern von Angst“, 38. 
259 Julian Golak, Poláci, Češi a Němci, kteří se zasloužili o svobodu solidaritu a evropskou integraci (Nowa 

Ruda, wydawnictwo Kokociński, 2021).  
260 Překlad autorky z německého originálu: „In der Kirche sind wir immer zuerst Kinder Gottes, Schwestern 

und Brüder Christi, und dann erst Mitglieder unserer Nationen.“ 

Meisner, „Predigt anlässlich der Seligsprechung“. 
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s jinými polskými mučedníky, s utrpením církve během nacistického a komunistického 

totalitního režimu a metaforicky i s utrpením celého polského národa je důležitou 

symbolikou Hirschfeldera v Kladsku.  

Vedle atributu mučedníka bývá Hirschfelder jak v Polsku, tak v Německu také 

upomínán jako osobnost symbolizující odpor proti nacistickému režimu. Přestože kaplan 

zemřel mučednickou smrtí v Dachau, je nepřesné označovat ho jako odpůrce režimu. 

Hirschfelder nikdy aktivně nepůsobil v protinacistickém odboji. Konflikty, do kterých se se 

straníky dostával, řešil legální cestou přes své nadřízené. Neexistují důkazy vypovídající o 

tom, že by kaplan veřejně kritizoval politiku strany NSDAP, okupaci cizích území či 

pronásledování židů. Jediný bod, o kterém bezpečně víme, že Hirschfelderovi vadil, bylo 

omezování aktivit a moci římskokatolické církve. Bránil ji a odmítl změnit svoje stanovisko 

i pod hrozbou smrti.  

Osobně si myslím, že důležitou symbolikou, kterou kaplan dnes nese, je odvaha stát 

si za svým přesvědčením a ochota za něj nasadit život. V tomto smyslu může být kaplan 

obdivuhodným příkladem pro věřící i nevěřící napříč národy, neboť lidí tak odvážných, jako 

byl on, není na světě dost. Stojí za to zdůraznit, že v tomto bodě by kaplan mohl mít potenciál 

oslovit i českou společnost, u které z důvodu její velké sekularizace nemá potenciál uspět 

jako příkladný katolík, obránce církve či pastorační pracovník s mládeží.  

Ačkoliv vrcholní představitelé české biskupské konference započetí kanonizačního 

procesu Hirschfeldera podpořili, vzpomínání na kaplana se v Česku nepodařilo 

zpopularizovat. Místo paměti Hirschfeldera je relevantní pouze pro desítky Čechů, kteří 

z oblasti po konci druhé světové války uprchli a zabydleli se v česko-polském příhraniční. 

Příkladem byla dnes již zesnulá pamětnice Duchatschová. 

Zda se místo paměti Gerharda Hirschfeldera v Polsku a Německu udrží, či postupně 

zanikne, zůstává otázkou. S přibývajícím věkem kladských Němců a Čechů dochází 

k postupnému úbytku lidí, kteří kult Hirschfeldera budovali ve snaze spojení se s bývalou 

vlastí. Z prostudovaných materiálů nevyplývá, že by v Německu nebo v Česku vznikala 

nová generace potomků, která by chtěla dále o památku kněze aktivně pečovat. Nepříznivě 

ovlivnila kult také pandemie covidu-19, kvůli které musela být dva roky po sobě zrušena 

červnová pouť vyhnaných Němců do Kladska.  
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Ve prospěch zachování živého místa paměti na území Kladska mluví v minulých 

dvou letech publikované knihy a články Fitycha261, Golaka262 a Dece263. Jak vyplývá 

z obsahu akcí organizovaných v Polsku během několika posledních let, je Hirschfelder 

v současnosti připomínán díky úspěšné pastorační práci s mládeží a schopnosti vtáhnout a 

udržet veřejnost ve farní společnosti. Z výzkumu vyplývá, že okruh lidí, kteří osobnost 

Hirschfeldera zpopularizovali, je relativně úzký. V Německu je hlavním aktérem Franz 

Jung, který v prosinci 2021 oslavil 85. narozeniny. V Polsku je to skupina lidí z redakce 

časopisu Od kladského pomezí,264 chudobský historik Tadeusz Fitych a čermenský farář 

Romuald Brudnowski. Předpokládám, že další rozvoj kultu závisí velkou měrou na aktivitě 

těchto lidí.  

Summary 

The historical process, in which Kłodzko was gradually part of four state units 

inhabited by people of at least three nationalities, formed a Central European region with a 

rich historical heritage suitable for the genesis of a site of memory. Many stories that 

happened here have been forgotten. The story of local chaplain Gerhard Hirschfelder, who 

was killed in Dachau concentration camp in 1942, almost became one of them. However, 

the chaplain's story gradually began to come to life after the fall of communism. 

The former German inhabitants of Kłodzko, expelled from the region after the end 

of the war, initiated the commemoration of Hirschfelder. Also the wish to beatify 

Hirschfelder arose in this group. The whole organization of the canonization process and the 

financial costs associated with it were covered by the Germans. 

They invested effort in reviving the memory of the priest because Hirschfelder 

represents a link to their former homeland. The chaplain was German, had a deep connection 

to the Kłodzko region, was an exemplary Christian, a defender of the Church and a victim 

of the Nazi regime.Those are the attributes that make Hirschfelder a site of memory for them. 

After the beatification process had been launched, the current Polish residents of  

Kłodzko started to develop the cult of Hirschfelder in Kłodzko as well. The development of 

 
261 Fitych et al., 10-lecie Beatyfikacji. 

Tadeusz Fitych, „E-książka: ks. Gerhard Hirschfelder a kąciki szensztackie na śląsku“, Od kladského 

pomezí, č.312–314 (leden–březen, 2022): 54–57. 
262 Julian Golak, Poláci, Češi a Němci. 
263 Ignacy Dec, „bł. ks. Gerhard Hirschfelder w służbie wartości ewangelicznych w jedenastą rocznicę 

beatyfikacji“, Od kladského pomezí, č.309–311 (listopad–prosinec, 2022): 22–23. 
264 Julian Golak, Teresa Bazała, Irena Rogowska a další 
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the cult in Poland culminated around the beatification celebrated in 2010. Many memorials 

commemorating the priest were erected and many international events related to the chaplain 

were organized. The epicenter of the cult shifted from Germany to Poland. 

This can be explained by the fact that the beatification of Hirschfelder played a 

crucial role for Polish people. Since the identity of Poles is connected with christianity, 

Pope's approval of commemorating Hirschfelder made the chaplain more likable in Poland. 

However, the acceptance of a chaplain of German origin as the only beatified person of the 

Roman Catholic Diocese of Świdnica was still difficult for some Poles. Since martyrdom 

plays a big part in Polish remembrance of their own history, they often compare Hirschfelder 

to Polish martyrs and his suffering to the suffering of catholic church and Polish nation under 

the totalitarian regimes. Hirschfelder as a martyr and a defender of the Church is relatable 

for many Polish people. 

Moreover, in both Polish and German remembering the chaplain, it is important that 

Hirschfelder was a capable youth pastor. Nowadays, when the number of churchgoers is 

decreasing, youth pastors able to engage young people are taken as an example. 

Although the top representatives of the Czech bishops' conference supported the 

initiation of Hirschfelder's canonization process, the remembrance of the priest failed to 

become popular in the Czech Republic. The site of memory of Gerhard Hirschfelder is only 

relevant for dozens of Czechs who fled the area of Kłodzko after the end of World War II 

and settled in the Czech-Polish border area. In the Czech highly secularized society, the 

chaplain can not engage people’s interest as an exemplary Christain, defender of the Church 

or youth pastor. 

Whether the site of memory of Gerhard Hirschfelder in Poland and Germany will be 

maintained or slowly disappear remains a question. As the former Czech and German 

inhabitants of Kłodzko get older, the number of people who built the cult of Hirschfelder in 

an attempt to connect with their former homeland gradually decreases.The cult was also 

negatively affected by the covid-19 pandemic.The annual June pilgrimage of expelled 

Germans to their homeland had to be canceled two years in a row. 

On the other hand, the books and articles published in the last two years by Fitych, 

Golak and Dec speak in favor of preserving a living site of memory. As can be seen from 

the content of the events organized in Poland during the last few years, Hirschfelder is 

currently remembered for his successful pastoral work with youth and his ability to involve 

and keep the public in the parish society. The research shows that the circle of people who 
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popularized Hirschfelder's personality is relatively narrow. I assume that the future fate of 

the cult depends to a large extent on the further activity of these people. 
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Příloha č. 1: Kladsko v historicko-geografických souvislostech (mapa) 

Zdroj: Ondřej Felcman a Ryszard Gladkiewicz et al., Kladsko: Dějiny regionu (Liberec, 

nakladatelství Bor, 2012). 
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Příloha č. 2: Český koutek v Kladsku v roce 1926 (mapa) 

Zdroj: Eva Semotanová et al., Kladsko: Historiografický lexikon (Historický ústav Praha-

Kłodzko-Wrocław, 2015), 52. 
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Příloha č. 3: Czermna (mapa) 

Zdroj: © přispěvatelé OpenStreetMap CC-BY-SA, https://www.openstreetmap.org. 

 
 

Příloha č. 4: Prosby a poděkování Hirschfelderovi (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 

 

https://www.openstreetmap.org/
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Příloha č. 5: Informační tabule k osobě Hirschfeldera před čermnenským kostelem 

(2 fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 6: Dům setkání Gerharda Hirschfeldera (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 

 

Příloha č. 7: Dům setkání Gerharda Hirschfeldera – konferenční místnost v podkroví 

(fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 8: Duchovně – turistická stezka Gerharda Hirschfeldera (mapa) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 9: Vstup do čermenského kostela sv. Bartoloměje (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 

 

Příloha č. 10: Podobizna Hirschfeldera a Popiełuszki po stranách čermenského oltáře 

(fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č.11: Hirschfelder po levé straně čermenského oltáře (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 12: Popiełuszko po pravé straně čermenského oltáře (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 13: Kompozice náhrobních kamenů kolem Hirschfelderova hrobu (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 14: Hrob Hauffena u zdi čermenského kostela (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 

 

  



74 

 

Příloha č. 15: Urna se zeminou z Dachau a náhrobek všech zde padlých kněží (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 

 

Příloha č. 16: Urna se zeminou z Katyně a náhrobkem všech zde zavražděných důstojníků 

(fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č. 17: Stéla Witolda Pileckiego (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Příloha č.18: Hrob Gerharda Hirschfeldera (fotografie) 

Zdroj: autorská fotografie 
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Závěrečné teze magisterské práce NMTS 

Závěrečné teze student odevzdává ke konci Diplomního semináře III jako součást magisterské práce 

a tyto teze jsou spolu s odevzdáním magisterské práce do SIS předpokladem udělení zápočtu za 

tento seminář. 

Jméno: 

Bc. Tereza Peltanová 

E-mail: 

35312411@fsv.cuni.cz 

Specializace (uveďte zkratkou)*: 

Německá a středoevropská studia 

Semestr a školní rok zahájení práce: 

Letní semestr 2021/2022 

Semestr a školní rok ukončení práce: 

Letní semestr 2022/2023 

Vedoucí diplomového semináře: 

Doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 

Vedoucí práce: 

Doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 

Název práce: 

Blahořečený Gerhard Hirschfelder - příspěvek církevní postavy ke vzniku transnacionálního místa 

paměti   

Charakteristika tématu práce (max 10 řádek): 

Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem kultu německého kněze Gerharda Hirschfeldera. 

Hirschfelder působil v třicátých letech dvacátého století jako oblíbený kaplan a pastorační 

pracovník s mládeží nejprve v kladské příhraniční obci Čermná a následně v Kladské Bystřici. Byl 

proti omezování církevní moci skrze národní socialismus. Za svůj postoj zaplatil životem v 

koncentračním táboře Dachau. Po konci války došlo v Kladsku k nucené výměně původního 

německého a českého obyvatelstva za obyvatelstvo polské. Od konce devadesátých let je 

Hirschfelder uctíván zástupci všech tří národností. V roce 2010 byl blahořečen. Práce je případovou 

studií transnacionálního místa paměti (lieu de mémoire). Zkoumá, za jakých okolností, díky kterým 

aktérům a v jaké podobě vznikl kult německého mučedníka na polském území. Na základě těchto 

informací se snaží odvodit, jakou symboliku v sobě postava kněze v současnosti nese pro jednotlivé 

národnostní skupiny.   

Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Původním záměrem projektu diplomové práce bylo věnovat se životu Hirschfeldera a přadstavit ho 

jako historickou osobnost významnou pro česko-polskou příhraniční oblast.  Význam jeho kultu 

pro jednotlivé národy měl být pouze okrajovou částí práce. V průběhu vývoje projektu se stal 

Hirschfelderův kult, nikoliv samotný Hirschfelder, jádrem práce. Výzkum jsem se nakonec 

rozhodla koncipovat jako případovou studii transnacionálního místa paměti. Teoreticky se práce 

opírá o koncept míst paměti definovaný Pierrem Norou. Kromě toho seznamuje práce čtenáře s 

historiíí kladského regionu a problematikou církevních míst paměti v německo-polském a německo-

českém kontextu. Cílem práce je zjistit, jak transnacionální místo paměti Gerharda Hirschfeldera 

funguje a jakou symboliku dnes nese pro jednotlivé národnostní skupiny. 

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

1 Úvod 

1.1 Tematické vymezení 

1.2 Teoretický rámec: místa paměti, transnacionální místa paměti 
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1.3 Zhodnocení literatury 

2. Historický vývoj Kladska  

3. Gerhard Hirschfelder (*1917  – †1942) 

3.1 Dětství  

3.2 Teologická studia  

3.3 Knězem v Čermné  

3.4 Knězem v Kladské Bystřici  

3.5 Vězněm v nacistickém Německu 

4 Církve a německo-polská a německo-česká rekonciliace po druhé světové válce 

5 Cesta k beatifikaci Gerharda Hirschfeldera 

5.1 Podmínky spuštění kanonizačního procesu 

5.2 Průběh kanonizačního procesu 

5.3 Beatifikace v Münsteru 

5.4 Děkovná slavnost v Čermné 

6. Pamětní místa spojená s Gerhardem Hirschfelderem 

6.1 V Německu 

6.2 V Polsku 

7. Mezinárodní setkání ve jménu Hirschfeldera 

7.1 Zájezdy vyhnaných kladských Němců do bývalé vlasti 

7.2 Výroční slavnosti šedesáti a sedmdesáti let od Hirschfelderovy smrti 

7.3 Výroční slavnosti Hirschfelderova blahořečení 

7.4 Společná pouť do Dachau 

8. Vnímání rozvoje kultu Gerharda Hirschfeldera v Kladsku 

9. Závěr     

Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek): 

Práce došla k závěru, že impulzem, bez kterého by kult Gerharda Hirschfeldera nikdy nevznikl, 

byla jeho beatifikace. Kanonizační proces proběhl díky vytrvalosti a finančnímu zajištění skupiny 

vyhanných kladských Němců. Teprve v pokročilé fázi beatifikačního procesu se začal rozvíjet 

Hirschfelderův kult také na polském území. Pro kladské Němce je dnes  Hirschfelder pojítkem s 

jejich bývalou vlastí. Je ztělesněním příkladného katolíka, Němce s hlubokým vztahem k regionu, 

obráncem církve a obětí nacistického režimu. Pro Poláky představovala největší překážku v přijetí 

blahořečeného jeho německá národnost. Tu se místní pokusili překonat jeho odnárodněním a 

připodobněním k jiným poslkým mučedníkům. V Polsku je Hirschfelder veleben jako mučedník 

nacistického režimu, úspěšný pastorační pracovník a obránce římskokatolické církve. V Česku je 

významnou osobou pouze pro bývalé kladské Čechy. Z důvodu velké sekularizace české 

společnosti se kněze nepodařilo zatraktivnit pro jeho zásluhy v církvi. 
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