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Anotace 

 

Tato práce se zabývá hnutími „pokrokových“ katolíků, tedy skupinami sdruņujícími 

katolické kněze či laiky podporující komunistické vlády ve vybraných satelitních 

státech Sovětského svazu. Tento fenomén přibliņuje na příkladu dvou katolických hnutí, 

která působila v Polsku v letech 1945–1956, konkrétně Sdruņení PAX                            

a tzv. „vlasteneckých kněņí“. Obě sdruņení uvádí do kontextu vztahů mezi státem          

a církví a hledá důvody, které ke vzniku skupin vedly. 

První část se věnuje srovnání situace katolické církve v Polsku 

s Československem a Maďarskem, tedy dalńími středoevropskými zeměmi, které byly 

součástí východního bloku a současně se větńina jejich obyvatel hlásila 

k římskokatolickému vyznání. Poukazuje také na existenci hnutí podobných 

„vlasteneckým kněņím“ i v těchto zemích a objasňuje původ tohoto společného prvku 

proticírkevní politiky. 

Dalńí kapitoly jiņ rozebírají dva konkrétní příklady katolických hnutí, jeņ stavěla 

svou ideologii na spojení katolicismu s komunismem. Prvním z nich byli „vlastenečtí 

kněņí“, původně skupina duchovních angaņovaných v odboji proti nacismu, kterou 

komunisté vyuņili ke sdruņení proreņimních kněņí a která měla poslouņit k odtrņení 

niņńího kléru od episkopátu a tím i Vatikánu. 

Druhou pak bylo Sdruņení PAX, působící nejprve jako vydavatel katolického 

tisku, později hnutí s monopolem na vydávání veńkerých katolických periodik               

a do značné míry jediný politický subjekt zastupující na přelomu 40. a 50. let polské 

věřící. Obě tato hnutí se vymezovala proti vedení církve a měla podporu státu. Práce 

chce zodpovědět otázku, jak tato hnutí fungovala, jaké měla motivace a s jakým 

ohlasem se v polské společnosti setkala. 
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Annotation 

 

This bachelor thesis deals with movements of “progressive priests” where Catholic 

Priests and Laics participated and which existed in some satellite states of the Soviet 

Union. It describes this phenomenon on example of Association PAX and so called 

“Patriotic Priests” – two Polish Catholic movements in 1945–1956. The work shows 

both groups in a context of state-church relationship and describes some reasons why 

these kinds of movements came into existence. 

 First part compares situation of Catholic Church in Poland, Czechoslovakia and 

Hungary, Central European countries, which belonged to what is called Eastern Bloc 

and most of their citizens were Roman Catholics. It also refers to an existence of 

movements similar to “Patriotic Priests” in Czechoslovakia and Hungary and describes 

reasons why there was such a similarity in state politics against Church in all these 

countries. 

Next chapter analyses two particular examples of catholic movement, which 

promoted an ideology based on conjunctions of Catholicism and Communism. First of 

them is a group called “Patriotic Priests”. At the beginning it was a society of priests 

who helped the Polish resistance in the Second World War, but it changed to a 

movement which organized all collaborating priests. It should have separated leaders of 

Polish Church who were closely connected to Vatican and lower clergy. 

Second, there was “Association PAX”, which published some catholic 

newspaper and later it had a monopolistic position in this kind of the press. PAX was 

also an only tolerated Christian political subject in late 40‟s and 50‟s. Both movements 

competed with official Church Leaders and had many privileges. This work wants to 

answer some questions as how did these movements work, what motivated them and 

how most of the Catholic Polish society reacted. 

 

Keywords 

 

PAX, Patriotic priests, Poland, catholic church, communism 
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I. Úvod 

 

Evropské dějiny jsou neodmyslitelně spjaty s dějinami organizace, která jiņ po staletí 

prorůstá celým kontinentem nedbajíc státních, etnických či jazykových hranic: 

katolickou církví. Papeņský stolec, ale i episkopáty a dalńí regionální zástupci této 

církve měli zásadní vliv na kulturní a politický vývoj evropských zemí, a přestoņe 

v některých z nich nakonec převládly církve reformované, křesťanství si dodnes udrņelo 

výsadní pozici v rámci nańí civilizace.  

Členům katolického kléru se tak nevyhnula ņádná protivenství, která tuto 

civilizaci postihla. Totální války či nedemokratické reņimy, jimiņ evropské země prońly, 

se církve a jejích sluņebníků dotýkaly stejně jako ostatních obyvatel. Události poloviny 

20. století vńak církev zastihly v čase, kdy i v tradičně katolických zemích její moc 

oslabovala, a zasáhly ji o to citelněji. 

První velká rána přińla s druhou světovou válkou. Německá expanzivní politika 

si vůči katolické církvi nebrala servítky a oč silněji na ní lpěli věřící v obsazených 

státech, o to krutěji ji nacistická moc potírala. Během válečných let zemřely tisíce kněņí 

v koncentračních táborech nebo na popravińtích, boje měly drtivý dopad na kostely, 

kaple i dalńí církevní majetek. Zdálo se, ņe horńí časy jiņ církev čekat nemohou. 

Po válce vńak spadla celá řada evropských zemí do sféry sovětského vlivu. 

Marxisticko-leninská ideologie, na níņ stavěly svou legitimitu nově vznikající reņimy, 

zde naráņela na křesťanství, ideologický směr, který měl v těchto státech mnohem delńí 

tradici. Podle historika Jana Křena se jako nejodolnějńí vůči totalitní moci projevily 

právě tradiční, lokální a konzervativní struktury, tedy v první řadě církve v čele s církví 

katolickou.
1
 To bylo důvodem, proč se komunistické vlády zemí východního bloku 

snaņily pozici církve ve společnosti od počátku co nejvíce oslabit. 

 V této činnosti dokázaly prokázat velmi houņevnatý přístup, jak je vidět            

na příkladu Polska, Československa a Maďarska, tedy středoevropských zemích, které 

měly v poválečných letech společný velmi vysoký podíl obyvatel hlásících se              

ke katolické víře. První kapitola této práce ukáņe, ņe vlády vńech tří států zvolily velmi 

podobnou taktiku, jak se s katolickou církví vypořádat. Tato podobnost není náhodná, 

celý postup důkladně naplánovalo vedení Sovětského svazu. 

                                                
1 KŘEN, J.: Dvě století střední Evropy. Argo: Praha 2005. Str. 639. 
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 Komunisté totiņ vnímali církev jako nepřítele číslo jedna. Základy takového 

přístupu leņí hluboko v historii marxisticko-leninského učení a jeho vztahů s církví. Jiņ 

Karel Marx totiņ označoval náboņenství za „opium lidstva“. Tezi jeńtě rozvinul program 

Komunistické internacionály z roku 1928, kdyņ církev nazval „agenturou kdysi 

vládnoucích tříd“, proti níņ je nutno vést boj „soustavně a houņevnatě“.
2
 Na druhé 

straně ani Vatikán neprojevoval vůči komunismu náklonnost. V březnu 1937 vydal 

papeņ Pius XI. encykliku Divini Redemptoris, ve které tento směr odsoudil.
3
 

 Mezi zásadní prvky „soustavného a houņevnatého“ boje s církví 

v komunistických státech na přelomu 40. a 50. let 20. století patřilo vytvoření skupiny či 

hnutí kněņí, kteří by byli ochotni spolupracovat s vládou. Hnutí mělo vyjadřovat 

podporu vedení státu a rozvíjet teorii, ņe se křesťanství i komunismus snaņí dosáhnout 

stejných cílů a tudíņ mají dobří katolíci přijmout komunistickou doktrínu. Cílem bylo 

vytvoření konkurenčních struktur v rámci katolické církve a odříznutí věřících              

od Vatikánu a biskupů. Tento plán se realizoval ve vńech třech zmiňovaných zemích      

a zmíněná kapitola se proto zabývá i jeho úspěchy a potíņemi. 

Dalńí kapitola se věnuje aplikaci popsaného postupu k oslabení církve na jednom 

případu, konkrétně na polské mutaci rozkolného hnutí, tzv. Vlasteneckých kněņích. 

Důvodů k tomu, ņe jsem za zemi, ve které vývoj takového sdruņení sleduji, vybrala 

právě Polsko, je několik: 

Katolická církev byla jedním z nejsilnějńích pilířů, na kterých stála polská 

národní identita. Po pět generací, které uběhly mezi trojím dělením Polska a jeho 

opětovným sjednocením, byla církev místem, kde se udrņovalo dědictví polské státnosti, 

polský jazyk a zvyky, místem, kam se Poláci trpící pod vládou jiných národů uchylovali 

před okolním tlakem. Během druhé světové války se tato role církvi opět vrátila.
4
 Její 

sílu si uvědomovaly i okupační mocnosti a jak Němci, tak Sověti kněze stíhali.  

 Po druhé světové válce navíc dońlo v Polsku k mnoha změnám, posun hranic      

a odsun německých obyvatel vedl k silné homogenizaci společnosti ve vńech směrech, 

                                                
2 Citováno dle: VAŃKO, Václav: Neumlčená II. Kronika katolické církve v Československu po druhé 

světové válce. Zvon: Praha 1990. Str. 45. 
3 Mezi kritizované záleņitosti patřilo např. potírání individuality na úkor kolektivu, ničení rodiny, 

odmítání duchovního rozměru lidského bytí či naruńení vztahu k sukromému majetku. Viz Divini 

Redemptoris. Encyclical of Pope Pius XI. on Atheistic Communism to the Patrirchs, Primates, 

Archbishops, Bischops and other Ordinaries in Peace and Communion with the Apostolic See. 19. března 

1937. Celý text encykliky v angličtině je dostupný na  

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19031937_divini-

redemptoris_en.html Poslední přístup 18. května 2010. 
4 BLIT, Lucjan: The Eastern Pretender. Boleslav Piasecki: His Life and Times. Hutchinson & Co.: 

Londýn 1965. Str. 22. 
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včetně náboņenského. Nevěřících nebo přísluńníků jiného neņ katolického vyznání bylo 

méně neņ 5 procent obyvatel země. Z katolické církve se tedy mohl stát velmi silný        

a vlivný protivník. Komunistická vláda se proto snaņila vyuņít jejího dočasného 

oslabení a dostat ji pod svůj vliv.  

Jeńtě v roce 1945 stát zavedl povinné světské sňatky včetně moņnosti rozvést je 

u soudu. Řada katolických organizací s mnohaletou tradicí (např. katolická mládeņnická 

sdruņení) byla postupně převedena do státní správy a ruńena. Polská vláda po několika 

letech zahájila na církev frontální útok, který zahrnoval například zákaz církevní výuky 

na ńkolách, později dokonce internaci hlavy polských katolíků, kardinála Stefana 

Wyszyńského. 

 I přesto se v zemi nańlo dost katolických kněņí, kteří byli ochotni církev zradit    

a vstoupili mezi „vlastenecké kněņí“. Jejich motivací navíc často nebylo ideové 

přesvědčení, ale zcela světské cíle, například zvýńení ņivotního standardu či kariérní 

vzestup. 

 Dalńím důvodem, proč padl výběr právě na Polsko, byla existence jeńtě jednoho 

katolického uskupení, které komunistickou vládu podporovalo. Ńlo o Sdruņení PAX, 

v prvních letech nazývané podle stejnojmenného týdeníku skupina Dziś i Jutro (Dnes     

a zítra). Tato organizace vznikla jiņ na konci války a vedl ji Bolesław Piasecki, novinář 

a politický aktivista, který od 30. let působil v různých fańistických organizacích. 

K obratu ke komunismu dońlo u Piaseckého aņ v roce 1944, kdy ho zatkla NKVD a on 

se vstupem do sovětských sluņeb vyhnul popravě. 

 PAX byl tedy jiņ od svého vzniku zcela specifickou organizací, která – narozdíl 

od Vlasteneckých kněņí – neměla v okolních zemích obdoby. Státem proteņované 

Sdruņení mělo monopol na vydávání katolického tisku a převzalo řadu původních 

katolických časopisů. Časem narůstal jeho význam i v dalńích sférách společenského 

ņivota.  

Poslední kapitola se tedy věnuje právě PAXu, respektive první etapě jeho 

existence. PAX fungoval aņ do osmdesátých let 20. století, ale tato práce se zabývá jen 

obdobím od konce druhé světové války do roku 1956. Tento rok totiņ nebyl významný 

jen v dějinách Sovětského svazu či vnitřních dějinách Polska, ale znamenal i zvrat       

ve vývoji Sdruņení. Během prvních jedenácti let teprve formovalo svou strukturu           

a budovalo si pozici ve státě, který nebyl katolíkům nakloněn. Tyto roky také byly 

v historii PAXu nejdynamičtějńí, zaņil velký vzestup i strmý pád, který téměř skončil 

jeho zánikem. 
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Dalńí vývoj PAXu zpracovává řada polských autorů (viz níņe). Po roce 1956 

začala a polské politické scéně působit i dalńí katolická uskupení, která hnutí 

konkurovala. Období na přelomu 40. a 50. let  je tedy v historii Stowarzyszenie PAX 

významné i proto, ņe mělo moņnost téměř neomezeného rozvoje v různých oblastech 

společenského ņivota a navíc disponovalo vlivem, který se mu jiņ nikdy nepodařilo 

v takovém rozsahu obnovit.  

 

I. a. Metodika a odchylky od původního konceptu práce 

 

Při zpracování práce dońlo k odklonu od původní struktury navrņené v projektu a tezích. 

Rozhodla jsem se nezpracovávat předpokládané první dvě kapitoly, které se měly 

věnovat přehledu polských politických dějin ve zkoumaném období (1945–1956)          

a chronologické studii vývoje vztahu mezi státem a církví ve stejné době. Obsah obou 

kapitol je podrobně zpracován v dostupné literatuře v řadě jazyků a zde by se nutně 

jednalo jen o povrchní shrnutí.  

Místo nich jsem do práce zařadila jako první komparaci církevně-státních vztahů 

v Polsku, Maďarsku a Československu. Za kritéria výběru zemí jsem zvolila převaņující 

katolické vyznání obyvatel v daném období, přináleņitost k východnímu bloku               

a zároveň setrvání mimo Sovětský svaz a geografickou polohu ve středu Evropy. Důraz 

v této kapitole kladu na prvky, které měla vládní proticírkevní politika ve vńech třech 

zemích společné a předevńím na srovnání kněņských hnutí organizovaných státem 

s cílem naruńit církev. Cílem je zmapovat, jak se u těchto společných prvků lińila jejich 

aplikace a dopad na jednotlivé domácí církve, a pokusit se zjistit, proč tomu tak bylo. 

Po této kapitole následují dvě případové studie. První z nich se věnuje hnutí 

„Vlasteneckých kněņí“, tedy právě státem podporované schizmatické skupině v rámci 

polského kléru. Druhá pak Sdruņení PAX, specifickému uskupení katolíků v polském 

státě. 

Dalńí změnou se týká časového vymezení práce. V projektu jsem počítala jen 

s obdobím v rozmezí let 1949–1956. Toto období by vńak bylo dostačující jen pro 

sledování vývoje „Vlasteneckých kněņí“, nikoliv uņ PAXu, který vznikl v roce 1945. 

Pro lepńí pochopení souvislostí i moņnost zmapovat celou první etapu existence 

sdruņení jsem se rozhodla umístit počátek práce právě na tento rok. 
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I. b. Reflexe literatury 

 

Praņské knihovny nabízejí dostatek knih věnovaných osudům katolické církve v Polsku 

během let vlády komunistů. Dostupné jsou například práce historika Jana Żaryna, který 

se touto tematikou zabývá na půdě polského Institutu národní paměti (Instytut pamięcy 

narodowej), Zygmunza Zielińského, Antoni Dudka... Kromě Żarynovy publikace 

Kościół w PRL, která má navíc spíńe podobu učebnice, se ale ņádná podrobněji 

nezabývá právě fenoménem katolických hnutí, která spolupracovala se státem. Spíńe 

vytváří stereotyp církve trpící, do kterého tato uskupení nezapadají. 

 Jedinou výjimkou je kniha jednoho z původních aktérů Andrzeje Micewského 

Katolische Gruppierungen in Polen, která se věnuje vývoji PAXu a později dalńímu 

katolickému politickému uskupení zvanému Znak. Tato publikace je ovńem i v ńirńím 

neņ praņském kontextu na vrcholu knih s tímto tématem. Pro nedostatek podrobnějńí 

literatury, která by se věnovala PAXu a „vlasteneckým kněņím“ přímo, jsem odjela 

získat dalńí zdroje do polského Krakowa. 

 Zde jsem nalezla mnoņství literatury, která obě hnutí popisuje. Hnutí 

„vlasteneckých kněņí“ mapuje kniha Joanny Wawrzyniak ZBoWiD i pamięć drugiej 

wojny światowej, jeńtě podrobnějńí je práce dalńího ze zaměstnanců IPN, Jacka Żurka. 

Název díla Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956 je 

v tomto případě téměř zavádějící, protoņe se po větńinu knihy zabývá hnutím 

„vlasteneckých kněņí“ obecně a katovické vojvodství mu slouņí hlavně pro ukázky 

uplatňování politiky hnutí v praxi. 

 Pro pochopení tohoto hnutí je vynikající i útlý sborník statí Bożeny Bankowicz  

a Antoni Dudka Ze studiów nad dziejami kościoła i katolicizmu w PRL. Dudek má sice 

v knize hned dva příspěvky věnované PAXu, z toho je ale jeden spíńe výbor dokumentů 

a druhý kvalitativně zaostává, zejména za článkem Bankowiczové o „vlasteneckých 

kněņích”. 

O PAXu píńí i dva sborníky, zabývající se primárně jeho nástupcem, tedy hnutím 

Civitas Christiana. V prvním z nich, Dociekając prawdy o naszej tożsamości, je 

Sdruņení zmíněno jen velmi okrajově. Kniha Komu służił PAX, editovaná Sabinou 

Bober, vńak nabízí hned několik statí, které se tímto fenoménem zabývají a zasazují ho 

do kontextu. 

Za zmínku stojí i krátká studie publicisty Wojciecha Wasiutyńského. 

Několikastránková publikace z roku 1956 zřejmě měla částečně propagační charakter    
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v rámci polského exilu ve Velké Británii. Autor vńak poměrně objektivně hodnotí 

situaci církve v Polsku, zaměřuje se zejména na hnutí, která církev a její postavení       

ve společnosti ohroņovala. Hodnotou této práce je z dneńního pohledu hlavně přiblíņení 

obrazu, jak viděli tehdejńí situaci v Polsku exulanti a kolik toho byli schopni při pohledu 

„zvenčí” vyčíst.  

 Jiņ zmiňovaný Micewski jeńtě sepsal například knihu Katolicy v potrzasku, která 

má spíńe autobiografický charakter. Za jednoznačné paměti můņeme označit publikaci 

jednoho z odpůrců PAXu, Stanisława Stomma, nazvanou Pościg za nadzieją. I přes 

značně spekulativní objektivitu ale tyto knihy vypovídají o atmosféře doby, 

Micewského dílo navíc podrobně vykresluje osobnost Bolesława Piaseckého. 

Přímo Piaseckému se věnuje několik monografií. Nejspíńe prvním uceleným 

dílem zabývajícím se touto osobností je práce Lucjana Blita z roku 1965. Blit, polský 

sociální demokrat ņijící od roku 1939 ve Velké Británii, se pokusil sestavit ucelený 

obraz dosavadního Piaseckého ņivota. Navzdory proklamované snaze o nestrannost se 

mu ale nepodařilo potlačit poměrně zásadní aspekt svého pohledu na Piaseckého činy – 

tedy fakt, ņe je i přes jistou kritiku jeho obdivovatelem. 

Krátce po revoluci vyńla v Londýně obsáhlá biografie Piaseckého od Antoni 

Dudka a Grzegorze Pytla. Tato publikace má narozdíl od Blitovy knihy mnohem 

faktografičtějńí hodnotu. Poslední takto tematicky zaměřenou prací, kterou jsem          

při svém studiu pouņila, je Piasecki na indeksie Watykańskim Petera Rainy. Raina sebral 

archivní materiály, které se týkají dekretu papeņské Kongregace o zákazu Piaseckého 

knihy a hlavního orgánu PAXu, týdeníku Dziś i Jutro a opatřil je krátkým průvodním 

komentářem. Vydal se i za aktéry tehdejńí komunikace mezi Piaseckým, polskými 

církevními činiteli a Vatikánem. Kromě samotného přínosu sebraných dokumentů je 

nutné zmínit i zdařilé úvodní slovo vydavatele, které zasazuje jinak velmi stroze 

okomentované materiály do dobového kontextu. 

K případu československé Katolické akce existuje řada knih, které se zabývají 

osudy katolické církve v letech 1945–1989, za vńechny je moņné zmínit práce Karla 

Kaplana a Václava Vańka. Jejich díla sice nabízí pohled na komplexní dějiny církve 

v Československu v tomto období, zároveň vńak ani v jednom nechybí podrobný popis 

dění okolo Katolické akce. V česko-slovenském kontextu bohuņel můņeme hovořit jen   

o jediné monografii věnované přímo tomuto tématu, a tou je Rozkolnícka Katolícka 

akcia od Jozefa Haľka. 
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 Získat informace o Mírových kněņích v jiném jazyce neņ maďarńtině je vńak 

nepoměrně sloņitějńí. Knihy věnované obecným dějinám této země obvykle zahrnují 

stručný výklad o osudech kardinála Mindszentyho, schizmatické hnutí vńak zmiňují jen 

okrajově. Dalńí, ale stále kusé informace se dají nalézt v pracích o kardinálovi, jehoņ 

osud se nańtěstí stal předmětem bádání i v zemích mimo Maďarsko. Přesto je v tomto 

případě nutné se obrátit hlavně na literaturu, která se zabývá tématem rozkolných hnutí 

v kontextu několika zemí střední Evropy.  

Snadno dostupný je překlad vynikající práce Andrzeje Grajewského Jidášův 

komplex (v originále Kompleks Judasza), která se zabývá rozkolnickými organizacemi 

v Sovětském svazu, Československu, Maďarsku, NDR a Polsku. Vztahu 

římskokatolické církve a komunistických států se věnuje i obsáhlá kniha Vatikán a rudý 

prapor dvojice Luxmoore-Babiuchová. Rozsáhlá publikace je ale řazena čistě podle 

chronologického klíče a nemá odděleny pasáņe věnované jednotlivým zemím, coņ ji činí 

poněkud nepřehlednou. 

Dalńí kolektivní prací je Kirche und Socialismus in Osteuropa, která se zabývá 

předevńím právním zakotvením církví, ale u kaņdé ze zemí, kterým se věnuje, je stručný 

přehled hlavních událostí ve vztazích církev vs. komunistický stát. Čtyři socialistické 

státy ve středu Evropy jsou ale utlačovány rumunským případem, které usurpuje téměř 

polovinu publikace. Zcela jiný pohled na stejné téma nabízí Socialistické státy               

a náboženské organizace Michała Staszewského, práce z přelomu 70. a 80. let, která 

dává nahlédnout na věc očima reálného socialismu. 

Z tohoto pohledu má svůj půvab i Informator Stowarzyszenie PAX z roku 1985, 

aneb kniha, kterou Sdruņení vydalo samo o sobě u příleņitosti 40. výročí svého vzniku. 

Pro mou práci byla tato kniha důleņitá hlavně jako přehled vńech oblastí činnosti, které 

sdruņení vyvíjelo. Zajímavostí vńak je, ņe ńest let po smrti zakladatele Piaseckého 

publikace jeho roli upozaďuje a soustředí se raději na jiné aspekty existence PAXu.  
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II. Stát a církev v Polsku v kontextu střední Evropy  

 

Michał T. Staszewski ve své studii říká, ņe se praktická konfrontace náboņenství 

s marxisticko-leninskou ideologií uskutečnila ve velkém měřítku poprvé aņ 

v evropských socialistických zemích. Způsob této konfrontace a poměr náboņenských 

organizací k socialistickému státu pak ovlivňoval směry a uskutečňování církevní 

politiky.
5
 

Staszewského text pochopitelně odpovídá interpretaci poválečné církevní 

politiky v kontextu přelomu 70. a 80. let. Ve skutečnosti se dá říci, ņe komunistické 

strany v zemích východního bloku nijak nečekaly, neņ se naplno projeví poměr 

náboņenských organizací k nim či přesný způsob ideologické konfrontace. Místo toho 

zahájily ihned po konci války nejprve skrytý a pak otevřený boj s církvemi a jejich 

stoupenci. 

Tři země ve středu Evropy, které chci v této kapitole sledovat, se ve výchozí 

pozici katolické církve do značné míry lińily. V Polsku měla církev pozici jasně 

nejsilnějńí. Ke katolickému vyznání se zde hlásilo téměř sto procent obyvatel
6
 a řada 

z nich patřila mezi praktikující věřící. Druhá nejsilnějńí církev byla pravoslavná, která 

vńak měla jen několik stovek tisíc vyznavačů. Toto náboņenské sloņení ale bylo v zemi 

novinkou, způsobenou válečnými událostmi.  

Před druhou světovou válkou bylo Polsko náboņensky heterogenní. Kromě velké 

ņidovské menńiny zde existovala i pravoslavná enkláva na východě a evangelická 

(luteránská) oblast na západě země. Ņidé se vńak stali obětí nacistické vyvraņďovací 

mańinérie a z původního počtu zbyl jen zlomek. O východní teritoria země přińla, kdyņ 

je zabral Sovětský svaz a místo nich Polsko získalo jako „odńkodnění“ území na západě, 

posunem na hranici Odra-Visla. Konečně evangelíky, kteří byli větńinou německého 

původu, Poláci po válce odsunuli. Vznikl tak náboņensky téměř jednotný stát, kde měla 

církev velký vliv. 

V Československu se ke katolickému vyznání hlásilo přes sedmdesát ńest 

procent obyvatel.
7
 Dalńí silné církve byly československá s více neņ deseti                      

                                                
5 STASZEWSKI, Michał T.: Socialistické státy a náboženské organizace. Sekretariát pro věci církevní 

ministerstva kultury ČSR: Praha 1981. Str. 7. 
6 Tamtéž. Str. 160. 
7 Viz Obyvatelstvo hlásící se k jednotlivým církvím a náboņenským společnostem. In: Český statistický 

úřad. Dostupné na http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--obyvatelstvo_hlasici_se_k_ 

jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem Poslední přístup 18. května 2010. 
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a evangelická s necelými pěti procenty. Katolické řady v zemi oslabily během první 

republiky, kdy je řada lidí opustila kvůli spojení s habsburskou érou a odeńla do církve 

československé. Mnoho z těch, kteří se ke katolicismu hlásili, navíc nepatřilo            

mezi praktikující věřící. 

Maďarsko bylo v tomto kontextu specifickým případem, kde katolická církev 

neměla ani sedmdesát procent věřících.
8
 Téměř třicet procent Maďarů se hlásilo 

k evangelickým církvím, podobně jako v Československu bylo katolictví spojeno 

s habsburskou nadvládou a řada maďarských obyvatel proto vnímala jako svou „národní 

víru“ kalvinismus. I přesto tu měla katolická církev hodně stoupenců, jako největńího 

soupeře ji také vnímala komunistická vláda. 

 

II. a. První úskalí vzájemných vztahů 

 

Vztahy států a církví v těchto zemích vńak od počátku neměly dobré základy. První 

ranou kléru byl politický krok, který proti němu nebyl nijak konkrétně zaměřený, tedy 

pozemková reforma. Zestátnění velkého mnoņství půdy proběhlo v Československu, 

Maďarsku i Polsku těsně po konci války a církev citelně zasáhlo, protoņe z rozsáhlého 

majetku čerpala finanční zdroje na platy kněņí a dalńí nutné výdaje. 

Jádrem dalńího sporu se stalo ńkolství. Vlády vńech tří států se totiņ postupně 

snaņily omezit církevní ńkolství a vyučování náboņenství na ńkolách na minimum. 

V Maďarsku padly první návrhy na zruńení církevních ńkol jiņ v roce 1946. Tamní 

primas József Mindszenty vńak proti plánu ostře vystoupil. Zaloņil „Sdruņení rodičů“, 

které mobilizovalo věřící k manifestacím podpory církvi. 

V létě 1948 vńak maďarská vláda plán uskutečnila a převzala katolické ńkoly   

do státní správy. Vzhledem k tomu, ņe výuka byla jednou z hlavních náplní činnosti 

církve, jednalo se o velký zásah do jejích struktur a tradice. V polovině následujícího 

roku komunisté vyuņili příleņitost, která se jim naskytla po Mindszentyho uvěznění. 

Náboņenství na ńkolách sice nezruńili, ale dali mu status nepovinného předmětu, 

přičemņ se sledovalo, které děti na tyto hodiny i nadále docházejí.
9
 

V Polsku zavedli nepovinnou výuku náboņenství dokonce jiņ v roce 1945. 

Důvodem byl údajný antagonismus mezi články předválečné ústavy. Podle 

                                                
8 STASZEWSKI, M. T.: Socialistické státy... Str. 107. 
9 KACZMAREK, Karolina: Prawda i kłamstwo. Prymas Węgier József Mindszenty. WiS: Poznaň 2002. 

Str. 42. 
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komunistického výkladu se náboņenská svoboda neslučovala s povinnou výukou 

katechismu na ńkolách. Zároveň vńak vyńla nová vláda církvi vstříc, kdyņ jako jednu 

z prvních vysokých ńkol obnovila tzv. KUL, Katolicky Uniwersytet Lubelski, 

soukromou katolickou univerzitu v Lublinu, která existovala od roku 1918 a za války 

fungovala jen v podzemí. 

Jak se ale vztahy mezi církví a státem měnily k horńímu, ruńil stát pod různými 

záminkami ńkoly spadající pod katolické organizace a řády. Vrchol nastal v roce 1954, 

kdy vláda uzavřela teologické fakulty vńech univerzit a místo nich vytvořila novou 

vysokou ńkolu s názvem Akademie katolické teologie (Akademia Teologii Katolickiej, 

ATK). Jedinou původní ńkolou, která přeņila, byl zmíněný KUL. Absolventi této 

univerzity ale byli v padesátých letech různě diskriminováni, například při hledání 

zaměstnání.
10

 

V Československu se začala připravovat ńkolská reforma v průběhu roku 1947. 

Změny si vyņádal enormní zájem o střední a vysoké ńkoly, kam se hlásily i ročníky, 

které nemohly studovat během války. Zákon jim vyńel vstříc, jako vedlejńí efekt ale 

vńechny ńkoly, včetně církevních, zestátnil. Během celého roku proti takovému postupu 

protestoval primas Josef Beran, coņ stupňovalo napětí mezi oběma stranami. 

Kauza měla zvláńtní dohru. Na jaře 1948 vydala Národní fronta prohláńení          

o nedotknutelnosti církevního ńkolství – a několik týdnů na to, 21. dubna, přijala zákon 

v navrhované podobě.
11

 Beran na jeho přijetí reagoval oběņníkem, ve kterém deklaroval 

neslučitelnost a nezaměnitelnost křesťanství s komunismem. V průběhu dalńích let se 

umírněná část episkopátu jeńtě pokouńela vyměnit církevní ńkolství za ústupky vůči 

reņimu, například za oficiální uznání jeho legitimity či povolení „pokrokovým“ kněņím 

kandidovat na poslanecká křesla, ale jednání vņdy ztroskotala. 

 

II. b. Exkomunikační dekret 

 

K dalńímu zostření situace ve vńech zemích dońlo po vydání exkomunikačního dekretu 

na počátku července 1949. Proticírkevní politiku vlád zemí východního bloku nemohl 

papeņ nechat bez povńimnutí. Taktiku států v nové fázi tlaku na církve navíc ukázal 

vznik schizmatické Katolické akce v Československu. Kongregace svatého Oficia 

                                                
10 MONTICONE, Ronald C.: The Catholic Church in Communist Poland 1945–1985: Forty Years of 

Church-State Relations. East European Monographs: Boulder 1986. Str. 23-24. 
11 Jednalo se o zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného ńkolství. 
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vydala nejprve dekret exkomunikující toto rozkolné uskupení, o několik dní později 

vyloučila z církve vńechny  katolíky světa vstoupivńí do komunistických stran. 

Exkomunikační dekret se vńak týkal jen těch věřících, kteří do strany vstoupili 

vědomě a dobrovolně, a pokud stranu opustili, přestal na ně platit. O lidech, kteří tvrdili, 

ņe byli ke vstupu donuceni, měl rozhodnout místní kněz. Pro věřícího člověka mělo 

vyloučení z církve velmi zásadní dopady – nesměl se účastnit modliteb, přijímat svátosti 

či se stát kmotrem, v případě, ņe před smrtí neučinil pokání, se mu nedostalo ani 

posledního pomazání a církevního pohřbu.
12

 Komunismus církev vnímala jako esenci 

zla, proti kterému je nutno bojovat a ne mu ustupovat. 

Vlády v Maďarsku, Polsku i Československu dekret pochopitelně odsoudily       

a zakázaly jeho ńíření. Přesto vńak byl – alespoň po nějakou dobu – uplatňován v praxi, 

jen se ho místo církevních elit chopila nejniņńí vrstva kléru, lokální kněņí, kteří se 

pohybovali v nejtěsnějńím styku s věřícími. Za uplatňování dekretu ale hrozily vysoké 

tresty a řada duchovních za svou odvahu pykala. V Československu byl znám například 

případ pátera Aloise Fajstla, který odmítl dát poslední pomazání člence komunistické 

strany, pokud z ní nevystoupí, a byl kvůli tomu odsouzen za velezradu k osmi letům 

vězení.
13

 

Vysoký klérus se uchyloval k exkomunikaci jen ve výjimečných případech. 

Celkově se dá říci, ņe situace dopadla pro komunistické strany poměrně dobře.            

Po prvních měsících, kdy se kněņí pokouńeli dekret uplatňovat a čelili za to tvrdým 

represím, tyto snahy víceméně ustaly. Dekret nebyl nikdy odvolán, ale kněņí na něm jiņ 

netrvali. Důvodů k tomu měli více. Svou roli jistě hrál strach z represí, ale také to, ņe 

status exkomunikace jiņ v polovině 20. století neměl zdaleka tak fatální důsledky jako 

v dřívějńích dobách. Obzvláńť, kdyņ dekret od počátku neuplatňovali důsledně vńichni 

duchovní, ale jen vybraní stateční jedinci. Katolíků a komunistů v jedné osobě navíc 

byly ve vńech zemích desítky aņ stovky tisíc lidí, jejich exkomunikace tak v podstatě 

nebyla prakticky moņná. 

 

 

 

 

                                                
12 VAŃKO, Václav: Dům na skále: Církev zkoušená. Díl I. 1945–začátek 1950. Karmelitánské 

nakladatelství: Kostelní Vydří 2004. Str. 156. 
13 RÁZEK, Adolf: Exkomunikační dekrety. In: Securitas Imperii 11. Úřad dokumentace a vyńetřování 

zločinů komunismu: Praha 2005. Str. 171-172. 
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II. c. Dohody se státem 

 

Obecně se dá říci, ņe hlavním rozměrem rozdílu mezi situací v Maďarsku, 

Československu a Polsku nebyl v modelu státní proticírkevní politiky. Ten se ve vńech 

třech státech značně podobal. Rozdílný přístup k této záleņitosti totiņ zvolili 

představitelé katolické církve. Lińil se nejen na mezinárodní úrovni, spory se vedly        

i mezi jednotlivými biskupy. 

 V Maďarsku po první roky po druhé světové válce převládal názor, který 

prosazoval kardinál Mindszenty. Otevřená konfrontace s komunisty, vedená jiņ od roku 

1945, ale vyústila v jeho zatčení a doņivotní trest (viz níņe). Po odstavení primase se 

ukázalo, ņe bez takové silné osobnosti v čele jiņ není dále moņné v této politice 

pokračovat. Arcibiskup z Kalocse József Grösz, který Mindszentyho nahradil v čele 

biskupské konference, se pokusil vztahy se státem urovnat. Tento pokus ale vyústil      

ve vznik značně kontroverzního dokumentu. 

 Pod vlivem zatčení kardinála, likvidace řádů a vzniku hnutí Mírových kněņí 

podepsal Grösz pro církev velmi nevýhodnou dohodu. Za pofidérní slib respektu vůči 

církevním svobodám a za finanční pomoc na dobu osmnácti let, po jejichņ uplynutí se     

o sebe bude muset církev postarat sama, se vzdal velkého mnoņství výsad. Duchovní jiņ 

nesměli vykonávat řeholní činnost s výjimkou tří řádů, objem církevních ńkol se 

zmenńil na minimum a předevńím byla řada interních pravomocí v rámci církve 

převedena na stát.
14

 Ačkoliv to nebylo explicitně řečeno, stala se z katolické církve 

v Maďarsku církev státní.  

 V Polsku přijal arcibiskup Wyszyński taktiku hry na čas. Funkci primase převzal 

aņ v roce 1949, kdy zemřel jeho předchůdce August Hlond. Tedy v době, kdy uņ stát 

obrátil a dával nepokrytě najevo, ņe chce církev zlikvidovat. Cílem Wyszyńského bylo 

ustoupit reņimu natolik, aby to nenaruńilo chod církve a zároveň aby měla pevnou 

pozici v rámci nového systému. Vzájemný tlak vyvrcholil v březnu 1950, kdy jeden 

z poslanců naznačil, ņe pokud církev neuzavře se státem dohodu, začne zatýkání            

a procesy s duchovními. 

 Episkopát se rozhodl pro první variantu. Po vyjednávání vznikla 15. dubna 1950 

dohoda mezi státem a episkopátem. Církev se musela distancovat od podzemích skupin, 

které stále bojovaly proti komunistickému státu, musela uznat komunistický reņim           

                                                
14 ROMAN,Eric: The Stalin Years in Hungary. Edwin Mellen Press: Lewiston 1999. Str. 77. 
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a zavázat se, ņe proti němu nebude nijak brojit. Zato jí vńak zůstala řada výsad, včetně 

ponechání řeholních řádů. Stát dohodu nikdy úplně nedodrņoval a později se ji snaņil 

upravit, ale Polsko se díky této taktice stalo zemí, kde měla katolická církev relativní 

volnost.
15

 

V Československém případě se církevní elity dělily na dva směry. První zastával 

linii primase Berana, který v průběhu konce 40. let vystupoval silně antikomunisticky. 

Druhý, v čele s litoměřickým biskupem Trochtou, podporoval snahy o dohodu, která by 

byla pro církev co nejmírnějńí. Beran se do jisté míry pokusům o domluvu nebránil,       

i kdyņ nevěřil v jejich úspěch. Jednání skončila na jaře 1949, kdy se na biskupské 

konferenci ve Starém Smokovci nańlo odposlouchávací zařízení. 

 Odmítnutí jakékoliv dohody ale mělo pro církev fatální důsledky. Kromě zruńení 

řádů proběhlo také několik monstrprocesů s církevními představiteli, kde se vynesené 

rozsudky pohybovaly od několika po více neņ dvacet let. Biskupové, kteří nebyli přímo 

uvězněni, byli internováni v izolaci. Stát přeruńil církvi kontakty na Vatikán                   

a nadiktoval jí potupné církevní zákony. Ty udělaly z kněņí v podstatě státní 

zaměstnance, kteří museli sloņit slib věrnosti socialistické republice.
16

 

 Dalńí zákon navíc ustanovil vznik Státního úřadu pro věci církevní. Podobné 

úřady fungovaly od roku 1950 i v Maďarsku a Polsku a měly funkci hlavního nástroje 

kontroly církve. V případě úřadů v Praze a Budapeńti lze dokonce mluvit o tom, ņe       

do jisté míry církev na území dané země řídily. Svobodný, na státu nezávislý církevní 

ņivot v těchto zemích sice nadále existoval, ale musel se přesunout do podzemí. 

 

II. d. Likvidace řádů 

 

Zásadním prvkem při útoku na katolickou církev byla také likvidace řeholních řádů. 

Řády do jisté míry postihly jiņ dřívějńí proticírkevní kroky států, přińly například           

o moņnost vyučovat, zhorńily se jim ekonomické podmínky. Zatím vńak mohly alespoň 

v poklidu existovat. To se změnilo na jaře 1950.  

 Nejprve v dubnu proběhla v Československu takzvaná akce K. Během dvou nocí 

s odstupem asi dvou týdnů obsadili přísluńníci Veřejné i Státní bezpečnosti muņské 

kláńtery a jejich obyvatele odvezli do centralizačních táborů. Celkem ńlo o téměř dva    

                                                
15 DUDEK, Antoni, GRYZ, Ryszard: Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989). Znak: Krakov 2006. 

Str. 54. 
16 BALÍK, Stanislav, HANUŃ, Jiří: Katolická církev v Československu 1949–1989. Doplněk: Brno 1993. 

Str. 31. 
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a půl tisíce řeholníků, z nichņ necelé dvě stovky „nejreakčnějńích“ byly internovány 

v kláńteře v Ņelivě, kde vládl přísnějńí reņim. O půl roku později pak podobně 

zlikvidovali i ņenské řehole. Na osm tisíc řádových sester mohlo dále vykonávat některé 

práce, například vypomáhat v nemocnicích či sociálních ústavech, ale jejich domovské 

kláńtery byly zruńeny a ony ņily v několika větńích centrech po republice.
17

 

 V červnu téhoņ roku se konala obdobná akce i v Maďarsku. Dva a půl tisíce 

řeholníků a deset tisíc řeholnic stát buďto internoval v centralizačních kláńterech, nebo 

rovnou uvěznil. Zároveň převzal zbylé katolické ńkoly, které jeńtě řády vedly. Proti 

likvidaci kláńterů se ohradil episkopát maďarské církve, ale jediným důsledkem bylo,      

ņe se vlna represí nevyhnula ani jemu.
18

 

V polském případě nebyl dopad vládní proticírkevní politiky na kláńtery tak 

drastický. Jak jiņ bylo řečeno, ústupky kardinála Wyszyńského a dohoda z roku 1950 

vedly k zachování řeholního ņivota v zemi. Přesto vńak stát do ņivota kláńterů citelně 

zasáhl, kdyņ jim postupně odebíral různé výsady, a zaváděl ekonomická opatření, která 

udrņovala řády pod tlakem. 

 

II. e. Eliminace primasů církve a pastýřské listy 

 

Stále vńak veřejně působily největńí symboly církve a jejího propojení s Vatikánem: 

hlavy národních církví. V Polsku stál od roku 1948 v čele episkopátu Stefan Wyszyński, 

arcibiskup ve Varńavě a Hnězdnu, maďarským primasem jmenoval papeņ jiņ v roce 

1945 ostřihomského arcibiskupa Józsefa Mindszentyho. V Československu tuto funkci 

zastával praņský arcibiskup Josef Beran. Vńichni tři se netajili svými 

antikomunistickými postoji a měli velkou podporu věřících i kněņí. Proto se vlády 

v těchto zemích rozhodly, ņe je nutné vliv primasů eliminovat. 

 Jako první k tomuto kroku přistoupili v Maďarsku. Kardinál Mindszenty          

od konce války ostře vystupoval proti formujícímu se lidově demokratickému reņimu. 

Poprvé protestoval jiņ v roce 1945, kdy vyzval maďarské voliče, aby v následujících 

volbách nevolili komunisty, ale raději malorolnickou stranu. Dalńí reakce následovaly 

při ruńení církevních ńkol a dalńích proticírkevních opatřeních. Kardinál měl na své 

straně veřejnost, kterou si získal hlavně svou činností v prvních poválečných letech, kdy 

                                                
17 VLČEK, Vojtěch: Procesy s řeholníky v 50. letech a v první polovině 60. let. In: Církevní procesy 

padesátých let. Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2002. Str. 120. 
18 GRAJEWSKI, Andrzej: Jidášův komplex. Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi 

odporem a kolaborací. Prostor: Praha 2002. Str. 95. 
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na cestách do zahraničí vyjednával pro válkou zničenou zemi humanitární pomoc či 

objíņděl maďarský venkov a propagoval zde tradiční morální hodnoty.
19

 

Oplátkou mu byla silná diskreditační kampaň ze strany státu, který 

Mindszentyho vnímal jako nebezpečný element. Napětí mezi oběma stranami 

vyvrcholilo v prosinci 1948. Kardinál v očekávání, ņe bude zatčen, sepsal prohláńení,      

v němņ se distancoval od případného vynuceného přiznání viny. Dne 23. prosince       

do arcibiskupského paláce vtrhly bezpečnostní sloņky s cílem najít kompromitující 

materiály a sídlo důkladně prohledaly. O tři dny později, na Ńtěpána, přińli 

Mindszentyho zatknout. 

V únoru 1949 proběhl monstrproces před lidovým tribunálem. Jak očekával,     

po brutálních výsleńích a pod vlivem narkotik se kardinál přiznal ke vńem obviněním. 

Byl shledán vinným z velezrady, ńpionáņe pro Vatikán a spekulací s valutami                 

a odsouzen k doņivotnímu vězení. Z něj nakrátko vyńel během maďarské revoluce 

v roce 1956, před sovětskými okupanty se vńak musel ukrýt na americké ambasádě 

v Budapeńti, kde strávil dalńích patnáct let. Nakonec nedobrovolně odeńel do Říma.
20

 

 V Československu a Polsku po letech, kdy se činnost tamních primasů 

pohybovala na hranici trpělivosti státní moci, dońlo ke konečnému kroku vņdy jako 

reakce na vydání konkrétního pastýřského listu.
21

 V Beranově případě byl spouńtěcím 

mechanismem oběņník Hlas biskupů a ordinářů v hodině velké zkoušky. List reagoval 

na čerstvé vyhláńení schizmatické Katolické akce, kterou označil za rozkolné hnutí. 

Popsal také postup jednání církve se státem a důvody jeho neúspěchu. Biskupové list 

rozeslali s tím, aby kněņí jeho obsah sdělili i věřícím, čímņ popudili bezpečnostní 

sloņky, které list začaly zabavovat.
22

 

 Následující sobotu, tedy 18. června 1949, vystoupil Beran v chrámu 

strahovského kláńtera. Mezi posluchači se kromě věřících seńlo i mnoho lidí, kteří chtěli 

vyjádřit protest proti reņimu. Průběh oficiální bohosluņby v neděli v chrámu sv. Víta 

proto vzala do svých rukou StB. Mńe jeńtě proběhla v klidu, ale kdyņ Beran začal číst 

pastýřský list, začala najatá klaka pískat a křičet. Po návratu do arcibiskupského paláce 

jiņ čekala na Berana policejní suita. Primas byl internován a drņen v izolaci na různých 

                                                
19 GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 94. 
20 VYKOUPIL, Libor: Ecce Homo – József Mindszenty. In: Český rozhlas Brno, 26. prosince 2008. 

Dostupné na  http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/529049 Poslední přístup 18. května 

2010. 
21 Pastýřské listy byly oběņníkovou formou komunikace mezi biskupy a kněņími. Listy vycházely u 

příleņitosti různých významných církevních svátků, nebo kdyņ bylo nutné informovat katolickou obec o 

nějaké důleņité události. Některé obzvláńť zásadní listy četli kněņí věřícím po nedělní bohosluņbě.  
22 VAŃKO, V.: Dům na skále... Str. 145. 
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místech republiky aņ do roku 1963. Poslední roky ņivota navíc proņil ve vyhnanství      

ve Vatikánu.
23

 

 Polského primase Wyszyńského tato politika zasáhla v roce 1953. Jak jiņ bylo 

zmíněno, zásadním krokem bylo i zde vydání pastýřského listu. V tomto případě jím byl 

oběņník Non possumus (Nemůņeme) z 8. května 1953. Podobně jako 

v československém případě se tento list věnoval podvratnému kněņskému hnutí. 

Takzvané „vlastenecké kněze“ obvinil, ņe ńtěpí církev a protiví se vůli Vatikánu             

i biskupů. Kromě hnutí, které existovalo jiņ několik let, řeńil i zcela aktuální 

problematiku, tedy dosazování proreņimních duchovních do vysokých církevních pozic. 

Přestoņe jmenování nových církevních činovníků bylo výsadou vedení kléru, stát toto 

právo ustavičně poruńoval.
24

 

 Reakce na sebe tentokrát nechala čekat několik měsíců, během kterých 

konzultoval první tajemník PZPR Bolesław Bierut moņné varianty postupu se 

sovětskými poradci. 24. září 1953 napsal Wyszyński vládě dopis, ve kterém protestoval 

proti politickým procesům s duchovními. To vńak jiņ bylo rozhodnuto o jeho osudu.
25

   

O den později, 25. září, se v noci začali do arcibiskupského paláce dobývat přísluńníci 

bezpečnostních sloņek. Primas jim nechal otevřít, ale přikázal rozsvítit vńechna světla 

v budově, aby „se Varńava dozvěděla, co se děje“.
26

 Wyszyńského zatkli a internovali 

na různých místech Polska, propuńtěn byl aņ v říjnu 1956. 

 

II. f. Trojští koně 

 

Speciální fází státní politiky vedené proti katolické církvi bylo vytvoření rozkolného 

hnutí, které mělo církev naruńit, odtrhnout od Vatikánu a biskupů a přivést ji pod státní 

vliv. Plán se řídil prastarým pravidlem divide et impera a jeho pouņití navrhl novým 

satelitním státům SSSR člen politbyra ústředního výboru sovětské komunistické strany 

na jednání komunistických ńpiček ve Szklarské Porębě v roce 1947.  

Postup, který jim představil, si jeho strana sama vyzkouńela jiņ dříve v domácích 

podmínkách. Zahrnoval zatýkání ńpiček kléru i významnějńích věřících, likvidaci 

                                                
23 VAŃKO, V.: Dům na skále.... Str. 114-115. 
24 DUDEK, A., GRYZ, R.: Komuniści i Kościól... Str. 81. 
25 O den dříve, 23. září 1953, totiņ přijal sekretariát politbyra usnesení, kterým zakázal kardinálovi 

Wyszyńskému vykonávat církevní funkce a činnosti s nimi spojené. Dohodl také konkrétní postup při 

biskupově zadrņení. Viz Tamtéž. Str. 88. 
26 Arestowanie. In: Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia. Dostupné na  

http://www.kardynalwyszynski.of.pl/ Poslední přístup 18. května 2010. 
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episkopátu uvězněním biskupů, ale předevńím vytvoření skupiny kněņí a laiků, která by 

podporovala nový reņim a bojovala na jeho straně proti původním církevním 

strukturám. V sovětském případě se jmenovala „Ņivá církev“, ale pro jednotlivé země se 

počítalo s různými názvy.
27

 

V Československém případě se jím stala Katolická akce, jméno převzaté          

od starńího církevního hnutí, které v zemi působilo jiņ od roku 1922. To komunisté 

zlikvidovali a na jeho místo dosadili nové sdruņení, které zcela odpovídalo jejich 

představám. Katolickou akci vyhlásilo laické předsednictvo 10. června 1949 a do jejího 

čela se postavil dramaturg Národního divadla v Praze a manņel komunistické 

spisovatelky Frantińek Pujman. Hnutí se mělo striktně drņet katolické doktríny, ale 

zároveň deklarovalo plnou loajalitu k reņimu.
28

 

Ke svému vyhláńení hnutí uspořádalo podpisovou akci na svoji podporu. Jména 

dalńích a dalńích kněņí i laiků, kteří ho podpořili, se kaņdý den objevovala v novinách. 

Při té příleņitosti ovńem řada z nich zjistila, ņe jejich jméno Akce pouze vyuņila, podpis 

nebyl pravý nebo byl na listině věnované něčemu zcela jinému. Dalńím způsobem, jak 

získat nové příznivce, bylo vydírání. 

Po odsouzení ze strany arcibiskupa Berana i vatikánským exkomunikačním 

dekretem se navíc od svých podpisů distancovali i lidé, kteří zpočátku věřili, ņe se jedná 

o společnou akci státu a katolické církve. Katolická akce tak byla jiņ od počátku 

odsouzena k zániku. Její činnost se omezovala na pořádání poutí a mírových 

manifestací a vydávání Katolických novin, jedné z mála povolených církevních 

tiskovin. Výroční sjezd v červnu 1950 sice představil hnutí jako silnou a úspěńnou 

organizaci, ńlo ale o poslední velkou veřejnou akci, kterou pořádalo. V následujících 

měsících vyznělo do ztracena. V této době jiņ vńak byla československá církev zcela 

zdevastovaná předchozími útoky ze strany státu a dalńí existence hnutí těchto rozměrů 

postrádala smysl. 

V Polsku mělo podobnou funkci hnutí tzv. „vlasteneckých kněņí“, původně 

sdruņené kolem kněņské komise veteránů bojů s nacisty, později rozńířené na celostátní 

organizaci. Komise nabírala, podobně jako Katolická akce, členy různými podvodnými 

metodami, předevńím vydíráním. Hlavní náplní její činnosti byl boj s představiteli 

církve a osvětová činnost, kterou prosazovala svoje myńlenky o souznění boņích             

                                                
27 GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 22. 
28 HAĽKO, Jozef: Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolicka akcia. Pokus o vytvorenie „národnej cirkvi“ 

v Česko-Slovensku 1949. Lúč: Bratislava 2004. Str. 73. 
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a vlasteneckých zájmů, přičemņ jako základní poņadavek pro dobro vlasti kladla 

otevřený přístup katolíků vůči komunismu. 

Hnutí se ale potýkalo s potíņemi, předevńím s disciplínou svých členů, z nichņ 

mnoho vstoupilo do organizace z čistě pragmatických důvodů nebo pod nátlakem           

a nemělo na prosazování ideologie Komise zájem. Radikální postoje představitelů hnutí 

navíc přestaly být nutné, kdyņ se vedení církve po internaci kardinála Wyszyńského 

rozhodlo ke značným ústupkům vůči státu. Komise se postupně spojila s jinou 

skupinou, zańtiťovanou vzrůstajícím hnutím PAX, a její struktury se rozpustily. 

V Maďarsku proběhl první pokus o vznik proticírkevního hnutí jiņ v roce 1949. 

Tehdy vládní představitelé oslovili kněze Ference Vargu, zda by nechtěl vést hnutí 

„mírových kněņí“. Varga souhlasil, ale jen do chvíle, kdy pochopil, ņe stojí v čele 

nástroje, který má rozbít církev. Pokusil se uprchnout na západ, ale při přechodu hranic 

byl postřelen a na zranění záhy zemřel.
29

 

Druhou ńanci hnutí dostalo v létě 1950. Prvního srpna vznikl Mírový výbor 

katolických duchovních, který vedl kanovník Miklós Beresztoczy a bývalý cisterciák 

Richard Horváth. Beresztoczyho ke spolupráci přiměla komunistická tajná policie aņ      

po dlouhém mučení. Mnoho kněņí se vńak do Mírového výboru připojilo dobrovolně.  

Hnutí poņívalo velké důvěry ze strany státu. Dostalo na starost rozdělování 

vládních subvencí pro církev, které vńak rozdávalo nikoliv podle potřeby, ale podle 

politického přesvědčení kněze, který o pomoc ņádal. Velkou akcí se stalo shánění 

podpisů pod Stockholmskou mírovou výzvu v roce 1950. Propagandistický akt 

Sovětského svazu odmítlo podpořit vedení církve, ale Výbor přesvědčil řadu kněņí       

na niņńí úrovni.  

Na následnou akci episkopátu, kdy maďarńtí biskupové sepsali vlastní mírovou 

výzvu, zareagoval stát vlnou represí. Biskupové, kteří se nepodřídili, byli odsouzeni 

k mnoha letům vězení a na jejich místa stát dosadil duchovní z řad Mírových kněņí.    

Od listopadu 1950 začal Výbor vydávat týdeník Kereszt (Kříņ). Toto hnutí mělo největńí 

úspěch, stát ho nejsilněji prosazoval do vysokých funkcí a jeho vedení postupně 

splynulo s vedením církve.
30

 

Podle Bohdana Cywińského byla jedním z důvodů úspěchu Mírových kněņí 

v Maďarsku tradiční loajalita katolických kněņí vůči státu, děděná jiņ od dob Josefa II. 

                                                
29 VLČEK, Vojtěch: Sluņebníci nevěrní. In: Teologické texty. Číslo 2003/2. Dostupné na  

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-2/Sluzebnici-neverni.html Poslední přístup 18. května 2010. 
30 Viz GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 96-99. 
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Skutečné rozměry spolupráce s komunistickou mocí si duchovní uvědomovali              

aņ postupně, toto prozření navíc místo aktivního vystoupení proti komunistické moci 

vyvolalo spíńe snahu na sebe neupozorňovat a nevyvíjet větńí činnost.
31

 

Tyto „páté kolony“ v rámci církve měly řadu společných prvků. Jedním z nich 

bylo ideologické zázemí. Svoje jednání stavěla hnutí na tvrzení, ņe jejich učení spojuje 

zásady katolické nauky se společenskou doktrínou komunismu. Poukazovala na údajné 

společné cíle obou ideologií, přičemņ jediným rozdílem mělo být, ņe komunismus chce 

ráje dosáhnout jiņ na zemi.  

K důleņitým ideologickým momentům patřilo i prosazování míru a přináleņitost 

k mezinárodnímu mírovému hnutí. Západ, předevńím Spojené státy americké, tedy 

označovala za nepřítele nejen kvůli imperialismu, ale i kvůli militantním sklonů. 

Vatikán povaņovala za jejich přisluhovače. Z tohoto důvodů kladla hnutí ve vńech třech 

státech důraz na „národní“ charakter církve, kterou se snaņila vytvořit. Měla sice 

uznávat papeņe jako církevní autoritu, ale jít po vlastní politické linii. Tato „výhoda“    

ve směru odtrņení se od kapitalistického prozápadního Vatikánu s sebou vńak nesla 

usnadnění ovládnutí církve státem. 

Dalńí společnou záleņitostí pro Katolickou akci, „vlastenecké kněņí“ a Mírový 

výbor byl důraz na lokální sloņky hnutí. Kromě velkých celostátních akcí totiņ měly 

místní odnoņe  sdruņení pořádat různé aktivity, které by přilákaly věřící. Právě tato 

sloņka hnutí se ale ukázala jako nejméně funkční. Jejich členové na niņńích úrovních 

vyuņívali toho, ņe nejsou pod dohledem centrální moci, a vykazovanou činnost            

ve skutečnosti často neprováděli, jen za ni pobírali různé odměny. 

 Obecně se dá říci, ņe úspěch hnutí přímo navazoval na situaci katolické církve 

v dané zemi. V Maďarsku byla církev po uvěznění primase Mindszentyho zcela 

oslabená a bylo snadné ji naruńit a ovládnout. V Československu dońlo k přímému 

útoku do řad církve aņ po vzniku Katolické akce a její dehonestaci arcibiskupem            

i Vatikánem. Zdejńí vláda tak vyuņila jiné mechanismy, jak církev zničit, a nezdařený 

pokus nechala zmizet do ztracena. V polském případě se politika ústupků setkala 

s nejmírnějńí reakcí státu. Původní agresivní politika, kterou Komise kněņí 

prezentovala, nebyla po sérii relativně vstřícných kroků církve vůči státu třeba, a proto 

stát hnutí postupně zlikvidoval.. 

 

                                                
31 Převzato z: GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 100. 
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III. Vlastenečtí kněží 

 

Jak jiņ bylo řečeno, jedním z důleņitých prvků sovětské církevní politiky, přebírané 

komunistickými stranami v zemích střední Evropy, bylo vytvoření organizace 

proreņimních duchovních. V ní se měli angaņovat kněņí „vyńlí z lidu a pracující         

pro jeho dobro“, tedy ti, kteří přistoupili na státní politiku osočování Vatikánu 

z proamerických a imperialistických sklonů a prosazovali reformu domácí církve          

ve smyslu dosaņení její větńí kompatibility s komunistickým reņimem.
32

 Sdruņení mělo 

zajistit odluku niņńích vrstev kléru od jejich vedení, zejména od biskupů. Reņimu věrní 

duchovní měli navíc na důleņitých postech nahradit své méně poddajné kolegy. 

V Polsku prezentoval první plán akce na vytvoření takové skupiny ministr 

průmyslu Hilary Minc v červenci 1947 na sekretariátu ÚV PZPR. Počítal se vznikem 

tzv. iniciativní skupiny, která měla později přerůst v organizaci duchovních. Organizace 

by byla k dispozici státním orgánům a vńichni kněņí jí měli deklarovat loajalitu.
33

 

Ačkoliv tajné sloņky začaly záhy pracovat na vytvoření základů skupiny (předevńím 

zjińťovaly ochotu kněņí se do takové akce zapojit), skutečná realizace projektu začala aņ 

o více neņ dva roky později.  

V roce 1949 totiņ dońlo k vyostření církevní politiky polské vládnoucí garnitury. 

Dosavadní snahy o nalezení dohody mezi státem a církví definitivně selhaly, nový 

polský primas, varńavsko-hnězdenský arcibiskup Stefan Wyszyński, odmítal pokračovat 

ve smířlivé politice svého předchůdce. V červnu vydal papeņ Pius XII. v reakci na vznik 

podvratné Katolické akce v Československu exkomunikační dekret, kterým vńem 

katolíkům zakázal vstoupit do jakékoliv komunistické strany či s ní spolupracovat      

pod pohrůņkou vyloučení z církve, coņ situaci jeńtě vyostřilo. Vedení polského státu se 

rozhodlo přikročit k vytvoření připravované kněņské organizace. 

Tehdy vzniklo hnutí tzv. vlasteneckých kněņí (księży patriotów). Koncentrovalo 

se kolem Komise kněņí při Svazu bojovníků za svobodu a demokracii (Komisja Księży 

przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, ZBoWiD). Svaz vznikl v červnu 

1949 spojením jedenácti menńích organizací sdruņujících partyzány, politické vězně, 

různé bojovníky za svobodu atd., tedy skupiny lidí, kteří za války nějakou formou 

                                                
32 BANKOWICZ, Bożena: Ruch księży patriotów 1949-1955, czyli „kón trojanski” w polskim Kościele 

katolickim. In: BANKOWICZ, Bożena, DUDEK, Antoni: Ze studiów nad dziejami kościoła i katolicizmu 

w PRL. Wydawnictwo PiT: Krakov 1996. Str. 5. 
33 GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 206. 



 29 

bojovali proti německé okupaci. ZBoWiD s podporou státu postupně pohltil i vńechny 

ostatní takové spolky a počátkem 50. let zůstal v této oblasti monopolní organizací.
34

 

Komise kněņí při ZBoWID byla zaloņena 12. ledna 1950. Na prvním plenárním 

zasedání v únoru téhoņ roku se předsedou prezídia hlavní Komise stal Edmund 

Konarski, jiņ osmdesátiletý děkan z hnězdenské arcidiecéze, a organizace se pustila     

do práce.
35

 Vzhledem ke svému úkolu se od počátku těńila plné podpoře státního 

aparátu, dokonce byla těsně navázána na bezpečnostní sloņky, předevńím                     

na Bezpečnostní úřad (Urząd Bezpieczeństwa, UB).
36

  

Řada členů hnutí byla dokonce aktivními spolupracovníky tajné sluņby. Přesný 

počet konfidentů ale není moņné určit, protoņe řada kněņí byla vedena jen jako „důvěrné 

kontakty“ či spolupracovala s nějakou jinou státní sloņkou, která byla napojena            

na Bezpečnostní úřad. Velká část kontaktů UB tak nikdy nenabyla oficiálního statutu 

konfidenta. I přes to měla tajná sluņba v organizaci velký vliv a do značné míry 

ovlivňovala její směřování.
37

  

V únoru 1950 získala Komise právo na vytvoření vlastní celostátní organizace 

s regionálními odnoņemi a zaloņila vlastní tiskový orgán Głos Kapłana. Navíc měla 

získat značný objem financí z Církevního fondu, vzniklého v březnu téhoņ roku. V něm 

se shromáņdil veńkerý majetek, který stát vyvlastnil od církví na polském území.
38

      

Jiņ po pár měsících své existence tak měla výhodnou pozici pro vnitřní naruńování 

katolické církve.  

 

III. a. Nabírání nových členů 

 

Aby mohla plnit svůj hlavní účel, tedy naruńit strukturu katolické církve, potřebovala 

Komise kněņí získat co nejvíce členů. Původně sdruņovala jen duchovní, kteří měli 

minulost v odboji, ale v březnu roku 1950 byla tato podmínka zruńena a vstoupit mohl 

                                                
34 WAWRZYNIAK, Joanna: ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969. Wydawnictwo 

TRIO: Varńava 2009. Str. 100-103. 
35 Předseda prezídia se za dobu existence Komise kněņí při ZBoWiD volil jeńtě dvakrát. V roce 1952 se 

jím stal Piotr Kotarski, o dva roky později ho pak nahradil Bonifacy Woźny. Viz BANKOWICZ, B.: 
Ruch księży patriotów... Str. 7, 13 a 14. 
36 Úřad byl výkonnou sloņkou Ministerstva veřejné bezpečnosti (Ministerstwo bezpieczeństwa 

publicznego). 
37 Více viz ŻUREK, Jacek: Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956. 

Instytut Pamięci Narodowej: Varńava-Katovice 2009. Str. 57. 
38 Ve skutečnosti se ale výnosy z vyvlastňovací akce k „vlasteneckým kněņím“ nedostaly. Více o 

Církevním fondu zde: CICHOSZ, Marzena, KOPEČEK, Lubomír: Církevní fond v Polsku a jeho 

kontroverzní historie a současnost. Středoevropské politické studie č. 2-3/IX, jaro-léto 2007. Dostupné 

na:  http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=303 Poslední přístup 18. května 2010. 
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kaņdý kněz, který se rozhodl dát takto najevo svůj „pozitivní postoj“ k lidově 

demokratickému reņimu.
39

 Jiņ v prvních měsících její existence proto do Komise 

vstupovali jak kněņí z řad bývalých politických vězňů, tak ti, kteří se nějakým 

způsobem nepohodli s episkopátem nebo se svými nadřízenými, ale i přesvědčení 

zastánci „pokroku“ a také agenti UB.
40

 

Členstvo vńak stále čítalo jen něco přes tři sta duchovních, coņ zdaleka 

neodpovídalo představám masové organizace. Nábor kněņí probíhal zpočátku 

předevńím prostřednictvím mediální kampaně, která ale neměla očekávaný úspěch. 

Vedení hnutí proto při hledání nových členů přistoupilo k metodě „cukru a biče“.  

K tomu jim pomáhala teorie tzv. „kopance“. Postup podle ní byl zhruba tento: 

„Za knězem přińli jednou, podruhé a potřetí. Zkouńeli ho přesvědčit, trochu ho také 

postrańili. Kdyņ stále ničeho nedosáhli, přińel na řadu „kopanec“. To byl jistý ńok,       

po kterém větńina kněņí povolila. Těchto „kopanců“ bylo několik druhů. Nejčastějńí 

bylo vydírání pomocí reálných či smyńlených zákulisních přestupků de sexto. Značný 

počet kněņí dal přednost zdánlivě nevinné spolupráci s Komisí kněņí před provalením 

skandálu. Takto zlomení kněņí navíc ochotně pomáhali vymýńlet „kopance“ na jiné.“
41

  

Podle Grajewského bylo mezi přísluńníky tajné policie, kteří se zabývali 

katolickou církví, oblíbené pořekadlo, ņe se duchovní nejlépe získávají na „ńpunt, měńec 

a poklopec“, tedy na tři kněņské neřesti, alkohol, peníze a ņeny.
42

 Tyto slabosti se mohly 

stát předmětem vydírání při náboru do hnutí. Metodou „kopance“ se podařilo získat jen 

desítky aņ stovky duchovních. Přesto jich byl dostatečný počet na to, aby mohly 

vzniknout regionální odnoņe Komise. 

Motivací pro vstup dalńích kněņí byly ekonomické pohnutky. Mezi členy totiņ 

Komise rozdělovala materiální statky vńeho druhu, od vybavení pro kostel (např. 

příspěvky na nové varhany, příděly svící či meńního vína) po různé sluņby pro kněze      

i jeho blízké (lékařská péče atd.). Sama komise si uvědomovala, ņe kněņí s touto 

                                                
39 GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 207. 
40 WASIUTYŃSKI, Wojciech: „Katolicky społecznie postępowi“. Wydawnictwo Instytutu polskiego 

akcji katolickiej w Welkiej Britanii: Londýn 1956. Str. 5. 
41 Překlad z originálu: Man kam einmal, ein zweites-, und ein drittemal zum Priester. Man versuchte zu 

überzeugen und schreckte ihn ein wenig. Wenn das ergebnislos blieb, kam der „Fuβtritt“. Das war ein 

Schock, nach dem viele Priester nachgaben. Es gab verschiedene Fuβtritte“! Meistens ging es um 

Erpressung vor dem Hintergrund tatsächlicher oder eingeredeter de sexto-Vergehen. Zahlreiche Priester 

zogen es vor, sich auf eine scheinbar unschuldige Zusammenarbeit in der Priesterkommission 

einzulassen, als Gegenstand eines Skandals zu werden. Priester, die man so zermürbt hatte, wirkten gern 

dabei mit, anderen einen „Fuβtritt“ zu versetzen. MICEWSKI, Andrzej: Katholische Gruppierungen in 

Polen: PAX und ZNAK 1945–1976. Kaiser: Grünewald 1978. Str. 54. 
42 GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 209. 
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motivací tvoří v hnutí velkou část. Kromě těch nejcennějńích, tedy těch, kteří               

do organizace vstoupili čistě z ideologických důvodů, se o členství hlásili i duchovní, 

kterým ńlo o kariéru, či kteří měli ve své minulosti nějaké morální nebo polit ické 

poklesky a potřebovali získat zpět morální kredit. 

Výsledkem bylo, ņe po vńech náborech čítalo hnutí v roce 1954 celkem 856 

členů, tedy necelých osm procent vńech kněņí v Polsku.
43

 Velká část z nich ale nebyla 

v organizaci nijak aktivní a jen poņívala výhod, které jí členství přináńelo. Přesto vńak 

ńlo o velký zásah do suverenity katolické církve a o podkopávání jejích tradičních 

struktur. Někteří autoři navíc předpokládají, ņe aņ tisíc duchovních s komisí 

sympatizovalo či dokonce spolupracovalo, ačkoliv se z různých důvodů nikdy oficiálně 

nestali jejími členy.
44

 

 

III. b. Činnost hnutí 

 

Mezi zásadní prvky činnosti Komise kněņí patřila jiņ od počátku činnost osvětová. Dala 

si za úkol vychovávat jak kněņí, tak katolickou veřejnost. V praxi se to projevovalo 

hlavně propagandistickou kampaní, která přesvědčovala věřící, ņe lze být zároveň 

dobrým katolíkem a budovat socialismus. Kampaň se pochopitelně nesetkala 

s pochopením u vysokého kléru a mezi Komisí kněņí a episkopátem se vytvořil silně 

nepřátelský vztah. 

 Vzdělávání laiků zahrnovalo osvětu v celé řadě oblastí. Jednou z myńlenek, 

kterou Komise prosazovala, bylo, ņe práce v neděli či ve svátek není proviněním      

proti Desateru, nýbrņ ņádaným přístupem k pracovní morálce. Budování lepńí 

budoucnosti ale mělo pochopitelně začít aņ poté, co věřící splní svou dopolední 

povinnost v kostele. Ńíření pravého pohledu na svět měly usnadnit soubory kázání, které 

hnutí produkovalo a doporučovalo farářům k pouņití. 

Dalńí činností bylo vydávání katolického tisku, i kdyņ jen v omezené míře. Jak 

jiņ bylo řečeno, v počátcích své existence získala Komise kněņí právo vydávat vlastní 

čtrnáctideník Głos Kapłana. Vycházel několik let, přestoņe uņ v říjnu 1950 vydal primas 

Wyszyński dekret zakazující jeho vydávání, ńíření i přechovávání. Kromě něj začalo 

                                                
43 Celkem působilo na území Polska 10 877 kněņí. Míra zájmu duchovních o vstup do hnutí se ale značně 

lińila podle jednotlivých vojvodství a diecézí. Např. zatímco ve ńtětínském vojvodství se mezi 

„vlastenecké kněņí“ hlásilo přes 27 % kněņí, v krakovském to byla jen necelá čtyři procenta. Více viz 

ŻUREK, J.: Ruch "księży patriotów“... Str. 333, tabulka 9. 
44 Viz např. GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 208. 
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v prosinci téhoņ roku vycházet dalńí médium „vlasteneckých kněņí“, Ksiądz Obywatel, 

se stejnou periodicitou. Ten potom v červenci 1953 nahradila Kuźnice Kapłanską, která 

se stala oficiálním orgánem Komise. O dva roky později ji pak převzal PAX, stejně jako 

časopis Gość Niedzielny.  

Novou funkci hnutí přinesl 23. leden 1950, kdy byla polské církvi odebrána 

Charita, organizace zaměřená hlavně na sociální a zdravotnické sluņby. Charita, jinak 

téņ Caritas, fungovala při katolické církvi v řadě zemí a byla velmi důleņitou součástí 

jejích struktur. Měla na starosti církevní nemocnice, charitativní ústavy a dalńí podobné 

sluņby. V lednu 1950 převedl stát polskou Charitu pod Komisi kněņí při ZBoWiD.     

Do jejího čela se postavil aktivní člen Komise páter Antoni Lemparty,
45

 „vlastenečtí 

kněņí“ převzali i vedení jejích oblastních organizací. Nucená správa ale Charitě 

nesvědčila, její činnost se zásadně zmenńila a do roku 1955, kdy byla předána PAXu, 

balancovala na hranici zániku.
46

 

Největńí rozvoj hnutí nastal v letech 1951–1952. V tomto období se zdvojnásobil 

počet členů a zintenzívnila se spolupráce se státem. V rámci kampaně za lepńí ņivot 

„obyčejného kněņstva“, za které se členové hnutí sami označovali, prosazovali daňové 

úlevy pro niņńí klérus. Tyto výhody se vńak vztahovaly jen na členy Komise, ostatním 

kněņím se naopak daně zvyńovaly. Před volbami v roce 1952 zase desítky 

„vlasteneckých kněņí“ vystupovaly v tisku a rozhlase a nabádaly veřejnost, aby ńla 

volit.
47

 

V polovině prosince 1951 se ve Vratislavi konal sjezd duchovenstva, na kterém 

se seńlo kolem patnácti set kněņí z celého Polska. Referující na něm kritizovali činnost 

polského episkopátu, předevńím arcibiskupa Wyszyńského. Obzvláńť vyhrocený byl 

projev hlavního řečníka Eugenia Dąbrowského. Za akcí, na které se seńli angaņovaní 

kněņí ze vńech proreņimních hnutí, pravděpodobně stála bezpečnostní sluņba.
48

 

Počátkem roku 1953 začala Komise přímo zasahovat do církevních pořádků.   

Na přelomu ledna a února se vedení „vlasteneckých kněņí“ rozhodlo „ozdravit“ vztahy 

v biskupských kuriích. Dekret „O obsazování církevních funkcí“ umoņňoval odstranění 

duchovních, kteří se netajili svým záporným vztahem k lidově demokratickému zřízení. 

                                                
45 GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 212. Grajewski ovńem píńe Lempartiho jméno nesprávně 

„Lamparty“. 
46 SCHULZE, Renate: Zur Situation in Polen zwischen 1945 und 1989. In: OSTERKAMP, Jana, 

SCHULZE, Renate (ed.): Kirche und Sozialismus in Osteuropa. Recht und Religion in Mittel- und 

Osteuropa. Facultas: Vídeň 2007. 
47 DUDEK, A., GRYZ, R.: Komuniści i Kościół... Str. 70. 
48 MICEWSKI, A.: Katholische Gruppierungen... Str. 63. 



 33 

Museli opustit vńechny funkce, kde mohli svými názory ovlivňovat dalńí kněņí, tedy 

předevńím kněņské semináře a vyńńí církevní hierarchii. Úřady začaly obcházet vedení 

polské církve a dosazovaly na vyńńí pozice, hlavně na místa kapitulních vikářů, 

duchovní angaņované v Komisi.
49

 

Proti takovému zásahu do tradičních postupů se ohradil primas Wyszyński, 

čerstvě jmenovaný kardinálem (tento krok Vatikánu se dá vnímat i jako snaha 

papeņského stolce dát najevo podporu primasovi a jeho politice). Pohrozil kněņím 

začleněným do hnutí exkomunikací na základě papeņského dekretu z června 1949. Kdyņ 

činnost Komise nepřestávala, vydal 8. května 1953 polský episkopát pastýřský list 

nazvaný Non Possumus, tedy Nemůņeme. V něm označil hnutí „vlasteneckých kněņí“ 

za podvratné a obvinil ho ze snahy o rozńtěpení a herezi v rámci církve.
50

 

Přes jasně vyjádřený nesouhlas ale v praxi kardinál neměl jinou moņnost,        

neņ „vlastenecké kněze“ v jejich nových funkcích uznat. Opačný postup hrozil rozbitím 

církve, proreņimní duchovní navíc obsadili místa uvolněná po politických procesech 

s církevní hierarchií z některých diecézí (ńlo například o krakovské arcibiskupství         

či opolskou biskupskou kurii). Dosazení vlastních vzdorokněņí by tak mohlo znamenat, 

ņe bude církev vystavena dalńím procesům. Tento ústupek ale nezabránil tomu, aby stát 

odbojného primase za jeho činnost potrestal. V září 1953 byl Stefan Wyszyński 

internován a na svobodu se dostal aņ v říjnu roku 1956. 

Komise kněņí při ZBoWiD také uspořádala dva celonárodní sjezdy, na kterých 

vņdy zvolila nové vedení. První sjezd se konal v době největńího rozkvětu organizace, 

v únoru 1952, a dońlo na něm ke konečnému upevnění struktury organizace. Druhý 

následoval v listopadu 1954, v čase, kdy uņ bylo hnutí za zenitem. Tomu se 

přizpůsobilo i hlavní téma vystoupení delegátů – rekapitulovali dosavadní činnost hnutí 

a vyzdvihovali jeho přednosti. Podle Bożeny Bankowicz probíhal sjezd v atmosféře 

úspěchu a chválení sebe sama,
51

 a to i přesto, ņe jiņ od konce předchozího roku vliv 

„vlasteneckých kněņí“ upadal a hnutí pomalu směřovalo k nevyhnutelnému zániku. 

 

 

 

 

                                                
49 GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 209 a 210. 
50 Problematice je věnována celá kapitola v: DUDEK, A., GRYZ, R.: Komuniści i Kościół... Str. 81-90. 
51 BANKOWICZ, B.: Ruch księży patriotów... Str. 14. 
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III. c. Ideologie 

 

Základy ideologie, kterou Komise kněņí při ZBoWiD prosazovala, spočívaly               

ve spolupráci mezi církví a katolickým duchovenstvem na straně jedné a vládou            

a národem na straně druhé. „Vlastenečtí kněņí“ se zańtiťovali heslem Bůh a vlast a tomu 

přizpůsobovali celý svůj program. Sami prohlańovali, ņe v otázkách víry zcela souzní 

s episkopátem katolické církve, ale co se týče společenského a politického směřování, 

jsou ve shodě s polským lidem.
52

 Tento ideologický směr nazývali „křesťanský 

realismus“. Pod mnoņstvím hesel se v podstatě ukrýval jediný cíl: přimět katolíky 

přijmout socialismus jako jedinou pravou koncepci státu. 

Dalńím bodem, který „vlastenečtí kněņí“ prosazovali, byl boj za mír. Kritizovali 

západní svět, v čele s USA, které podle nich mírovou ideu nejvíce ohroņovaly. V rámci 

mírového hnutí pořádali i různé akce, např. v roce 1950 sbírku na oběti války v Koreji. 

Takovéto akce měly pochopitelně nejen altruistickou, ale předevńím propagandistickou 

funkci.
53

 

Za největńí nepřátele povaņovali německý militarismus a kapitalismus USA,     

za přítele naopak socialismus, který prosazuje mír a bratrství mezi národy. S nepřáteli 

spojovali i Vatikán, kterému mimo jiné vyčítali jeho „antinárodnost“. Na kritiku 

papeņského stolce pak přímo navazovala kritika poměrů na domácím klerikálním poli, 

předevńím biskupů.
54

 

Komise si dala za jeden z cílů vytvoření prototypu „občanského kněze“, tedy 

duchovního, který bude přijímat závazky jak vůči Bohu, tak vůči své vlasti. Vzdělávání 

kněņí v tomto směru měly zaručit jednak výńe zmíněné soubory předpřipravených 

kázání, tak výklady Bible a dalńích významných děl sepisované pod kuratelou 

„vlasteneckých kněņí“, případně články v Komisí vydávaných novinách. 

Do tohoto konceptu pochopitelně nezapadal vysoký klérus, který svým 

napojením na Vatikán dával údajně najevo, ņe je od vlasti odtrņený. „Vlastenečtí kněņí“ 

osočovali episkopát i ze sobeckosti a sklonů k elitářskému chování na úkor 

„obyčejných“ duchovních z niņńích pater hierarchie. Svým způsobem se pokouńeli 

vehnat biskupy do role jakýchsi „kulaků“ církve.
55

  

                                                
52 BANKOWICZ, B.: Ruch księży patriotów... Str. 8. 
53 ŻUREK, J.: Ruch "księży patriotów"... Str. 237. 
54 Více viz BANKOWICZ, B.: Ruch księży patriotów... In: BANKOWICZ, B., DUDEK, A.: Ze studiów 

nad dziejami... Str. 16., viz také DUDEK, A., GRYZ, R.: Komuniści i Kościół... Str. 70. 
55 DUDEK, A., GRYZ, R.: Komuniści i Kościół... Str. 69. 
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S tím souvisela i snaha vyvolat dojem, ņe biskupové nejsou dostatečně způsobilí 

k tomu, aby rozhodovali o osudech kněņí i věřících. Komise nad nimi chtěla prosadit 

kontrolu v podobě „poradců“, kteří by sledovali kaņdý krok církevních hodnostářů        

a hodnotili by, zda se nedopustili chyby. Po odstranění části vedení církve během 

procesů v roce 1953 vůle prosazovat toto opatření značně oslabila, protoņe se na řadu 

exponovaných pozic dostali členové hnutí. 

„Křesťanský realismus“ neměl nikdy podporu vysokých církevních 

představitelů, coņ ale Komisi nijak nepřekáņelo v prosazování jeho idejí. Naopak, poté, 

co začaly probíhat procesy se členy různých biskupských kurií, uměla dosavadního 

negativního přístupu ńpiček kléru vyuņít. To, ņe „provinilí“ kněņí s ideou křesťanského 

realismu nesouhlasili, předkládala Komise jako důkaz, ņe jde o správnou cestu, kterou 

odsuzují jen ti, co mají problémy se zákonem. 

 

III. d. Komise intelektuálů a propojení s PAXem 

 

Hnutí „vlasteneckých kněņí“ oficiálně nebylo nijak vázáno na stát ani nemělo stranický 

charakter. Větńí ukotvení ve státních strukturách přinesl aņ vznik Komise duchovních    

i laických aktivistů (Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich) existující 

při Národní frontě.
56

 V této komisi vńak kromě „vlasteneckých kněņí“ zasedali i členové 

dalńí formace proreņimních duchovních, tedy Komise katolických intelektuálů               

a aktivistů při Celopolském výboru obránců míru (Komisja Intelektualistów i Działaczy 

Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Obrońców Pokoju).  

Tato komise vznikla uņ v listopadu 1950 a byla těsně spjatá s PAXem. 

Sdruņovala kolem dvou aņ tří set kněņí, oddaných vedoucímu PAXu Bolesławu 

Piaseckému. Na rozdíl od Komise kněņí při ZBoWiD v ní byla vysoká koncentrace 

katolické intelektuální elity a nebyla tolik navázaná na bezpečnostní sloņky státu. Sami 

„vlastenečtí kněņí“ povaņovali Komisi intelektuálů od počátku za konkurenci a své 

členy, kteří se do PAXu zapojili, označovali za zrádce pravého národovectví.             

                                                
56 Národní fronta byla v Polsku, podobně jako v dalńích komunistických zemích, platformou, na které 

společně fungovaly tamní povolené politické strany. Tyto politické subjekty a jejich účast v Národní 

frontě vytvářely navenek dojem, ņe v zemi funguje pluralitní demokracie. Ve skutečnosti drņel veńkerou 

moc v rukou aparát PZPR. V Polsku ńlo kromě PZPR jeńtě o Sjednocenou lidovou stranu a 

Demokratickou stranu. Fronty se účastnili i nestraníci, pod které oficiálně spadala zmíněná Komise.  
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Ani Komise intelektuálů neměla k druhé skupině příliń kladný vztah, dá se říci, ņe spolu 

bojovaly o lepńí pozici, která by členům komisí zaručila větńí privilegia.
57

 

Přesto dokázala obě kněņská sdruņení po celé tři roky fungovat paralelně. 

K propojení na půdě Komise při Národní frontě dońlo aņ v říjnu 1953, kdy uņ bylo hnutí 

„vlasteneckých kněņí“ zjevně na ústupu. Stát se rozhodl dát přednost druhému 

kněņskému uskupení, které vypadalo perspektivněji, a snaņil se, aby v novém orgánu 

hráli „vlastenečtí kněņí“ menńí roli neņ Komise intelektuálů. O tom svědčí i to, ņe v čele 

velké Komise stanul Jan Czuj z PAXovského kruhu.  

Spojení Komisí bylo logickým důsledkem dlouhodobé nespokojenosti vlády 

s činností vlasteneckého hnutí. Nemělo totiņ kýņený ohlas mezi zbytkem kléru ani mezi 

věřícími. Wojciech Wasiutyński povaņuje za jeden z důvodů jeho nezdaru fakt,            

ņe proreņimní kněņí nevyuņívali svého výlučného postavení k prosazení ideologie,      

ale jen si vybíjeli osobní nesympatie vůči ostatním duchovním. Tím se ovńem 

diskreditovali nejen v očích věřících, ale i reņimu.
58

 Hnutí doplatilo na to, ņe jeho 

sloņení bylo jiņ od počátku velmi problematické a mezi jeho členy spadala řada kněņí, 

kteří sledovali vlastní zájmy. Organizace navíc trpěla infiltrací ze strany tajné sluņby. 

Svou roli jistě hrála i skutečnost, ņe po internaci kardinála Wyszyńského vydalo 

osiřelé vedení církve „Prohláńení polského episkopátu“, ve kterém se, byť ne výslovně, 

od kardinála distancovalo a projevilo vůli podvolit se státním záměrům. V kontextu 

„posluńného“ vedení kléru tak jiņ nebyli radikální „vlastenečtí kněņí“ potřeba.             

Po zapojení do velké Komise následovalo postupné zruńení regionálních odnoņí hnutí. 

Samotná hlavní Komise kněņí při ZBoWiD fungovala aņ do června 1955, tehdy ale byla 

bez náhrady zruńena a zbytky jejích struktur se rozpustily v PAXu.
59

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 MICEWSKI, A.: Katholische Gruppierungen... Str. 64. 
58 WASIUTYŃSKI, W.: „Katolicky społecznie postępowi”... Str. 5. 
59 ŻARYN, Jan: Kościół w PRL. Instytut pamięci narodowej: Varńava 2004. Str. 32. 
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IV. Sdružení PAX 

 

Kromě „vlasteneckých kněņí“ existovalo v Polsku na přelomu 40. a 50. let jeńtě jedno 

významné proreņimní uskupení katolíků. Na rozdíl od kněņského hnutí ale sdruņovalo 

hlavně katolické laiky. Jeńtě v jedné věci se tato skupina od „vlasteneckých kněņí“ 

lińila. Vznikla hned po konci války a z podnětu sovětského generála Ivana Serova. 

 V čele uskupení stál jiņ od počátku jeden muņ – Bołeslaw Piasecki, kontroverzní 

politik s fańistickou minulostí a bojovník za svobodné Polsko (viz samostatná 

podkapitola). Kdyņ ho v roce 1944 zatkla sovětská tajná sluņba, hrozil mu za jeho 

aktivity trest smrti. Po dohodě se Serovem vńak Piasecki vyvázl s úkolem vytvořit 

katolické sdruņení, které by pomohlo polským komunistům oslabit vliv katolické 

hierarchie v zemi. 

 Po válce proto Piasecki získal příděl papíru a několik výrobních dílen               

na vydávání nového katolického tisku. Uņ 25. listopadu 1945 tak mohlo vyjít první číslo 

týdeníku Dziś i Jutro, který se na několik let stal centrem katolických aktivit 

podporujících komunisty. 

 

IV. a. Skupina Dziś i Jutro  

 

Piasecki vyuņil svého privilegovaného postavení pod patronací generála Serova             

a seskupil kolem týdeníku okruh relativně mladých novinářů různé politické orientace. 

Do čela redakce v Dziś i Jutro se postavil Witold Bieńkowski, jeden z bývalých členů 

Falangy, které si Piasecki vyņádal z vězení NKVD, ačkoli jiņ byli odsouzeni k mnoha 

letům nucených prací.
60

 V základech organizace věrně podporující komunistický reņim 

tak byli i lidé, kteří jeńtě před několika měsíci bojovali proti Rudé armádě. Piasecki ale 

proklamoval, ņe půjde o časopis sdruņení tzv. pokrokových katolíků, a články v něm 

tomuto zaměření odpovídaly. 

Komunisté nevnímali skupinu kolem Dziś i Jutro ani později PAX jako 

ideologickou základnu pro budování vztahu s církví, ale jako politický nástroj.            

Od počátku byly proto ńpičky sdruņení napojeny na vysoké politické představitele. 

Piasecki se zpočátku vídal s Władysławem Gomułkou, místopředsedou vlády a ńéfem 

Polské dělnické strany, dalńí komunikace ohledně Dziś i Jutro probíhala s ministrem  

                                                
60 BLIT, L.: The Eastern Pretender... Str. 119. 
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pro tiskové záleņitosti Władysławem Wolským. Začátkem roku 1947 byl pozván         

na pohovor k ředitelce 5. odboru Ministerstva veřejné bezpečnosti Julii Brystigerové,
61

 

se kterou se stýkal i nadále. Jejich vztah postupně přerostl z politické i na společenskou 

úroveň a podle některých fám dokonce na mileneckou.
62

 

 Postoj sdruņení vůči církvi kopíroval církevní politiku státu. V prvních letech 

pouze prosazovalo svou ideu o jednotných zájmech katolíků i komunistů a nijak se 

nevymezovalo vůči církevní hierarchii. V roce 1947 ale Piasecki vytuńil příleņitost,    

jak se dostat do vysoké politiky. Křesťansko-demokratická Strana práce (Stronnictwo 

Pracy) i Polská strana lidová (Polski Stronnictwo Ludowe) se rozhodly zůstat v opozici 

a v Národní frontě tak vznikla absence křesťanské strany.
63

 

Piasecki s kardinálem Hlondem proto prosazovali vznik nového křesťanského 

politického subjektu. Piasecki prosazoval, aby v něm měl Dziś i Jutro stejné zastoupení 

jako ostatní časopisy s podporou episkopátu dohromady. S tím ovńem nesouhlasila 

vysoká církevní hierarchie, která se v této době odmítala politicky angaņovat.            

Ani komunisté v čele s Gomułkou navíc nechtěli, aby mohlo 30-40 křesel ze Sejmu 

připadnout katolíkům.  

Jednání nakonec skončila povolebním kompromisem. Skupina Dziś i Jutro 

získala 3 poslanecké mandáty (Witold Bieńkowski, Aleksander Bocheński a Jan 

Frankowski). Piasecki byl ale zklamaný. Jeho ambicí bylo, aby se PAX stal významným 

politickým subjektem, který se bude podílet na vládě a bude mít vliv i na vývoj 

komunistické straně. Získal alespoň kompenzaci v podobě koncese na vydávání jednoho 

denního tisku. 

Od 1. března 1947 tak začal vycházet deník Słowo Powszechne, jehoņ prvním 

ńéfredaktorem se stal Wojciech Kętrzyński, dlouholetý Piaseckého přítel a ņák.           

Uņ koncem června 1947 ale dońly peníze na vydávání deníku. Kasa netrpěla ani tak 

pravidelnými platy pro zaměstnance, jako hlavně autorskými honoráři. Náklad musel 

                                                
61 Plukovnice Julia Brystyger (objevuje se ve více variacích, např. Brystigier, Brystygier, Bristiger... 
Např. Dudek a Pytel pouņívají ve své monografii o Piaseckém jméno Bristigierowa, Grajewski v Jidáńově 

komplexu zase Brystygierová) měla na starosti masové organizace včetně církví. V rámci ministerstva 

bezpečnosti měla krycí jméno „Luna“ a proslula mimořádně tvrdými metodami výslechu a mučení, 

kterými týrala poválečné vězně. Zřejmě stála za větńinou velkých proticírkevních opatření, včetně např. 

internace primase Wyszyńského. Více viz: GRAJEWSKI, A.: Jidášův komplex... Str. 204-206. 
62 DUDEK, Antoni, PYTEL, Grzegorz: Bołeslaw Piasecki. Próba biografii politycznej. Aneks Publishers: 

Londýn 1990. Str. 155. 
63 VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav, TEJCHMAN, Miroslav: Východ. Vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944–1989. Libri: Praha 2004. Str. 167. 
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rapidně klesnout a Kętrzyńského vystřídal na postu ńéfredaktora Mieczysław 

Markowski. Toho později nahradil Zygmunt Przetakiewicz.
64

 

V roce 1949, zejména po vydání papeņského exkomunikačního dekretu dońlo 

k obratu ve státní církevní politice. Do té doby pragmatický přístup ustoupil 

neomezenému ideologickému dogmatismu. Církev byla označena za hlavního 

protivníka státu a podle toho s ní nakládala komunistická propaganda. Tato změna se 

projevila i na stránkách týdeníku Dziś i Jutro. Články začaly nepokrytě kritizovat 

vedení katolické církve v Polsku. Společným tématem státní i Piaseckého propagandy 

bylo „odhalení“, ņe episkopát a vyńńí církevní hierarchie vedou pravicovou politiku       

a navíc brojí proti pokroku. Církev byla obviněna z konzervativismu a zpátečnictví. 

Zatímco církvi měly nastat kruńné časy, skupina Dziś i Jutro byla na vzestupu. 

Svým kladným postojem k socialismu si získala náklonnost státní moci a z ní plynuly 

různé výhody. Zároveň to ale znamenalo, ņe se angaņovala v řadě velmi 

nekompromisních a neetických zákroků, které polská vláda vůči církvi podnikala –        

a to často i jako jejich iniciátor. 

 

IV. b. Stowarzyszenie PAX  

 

PAX po řadu let fungoval jako neformální sdruņení kolem časopisu Dziś i Jutro, 

oficiálně získal přízvisko Stowarzyszenie PAX (Sdruņení PAX) aņ 9. května 1952,     

kdy se pod tímto jménem zaregistroval jako společensky-politická organizace. Nový 

název odkazoval na mír a mírové hnutí. Podle Wojciecha Wasiutyńského ńlo i 

v pojmenování o ukázku podpory, kterou Sdruņení projevovalo vůči Sovětskému svazu 

a jeho Svazu obránců míru.
65

 

Registrace povolovala PAXu mít ńestnáct členů a působit na území Varńavy. 

Sdruņení ale zakládalo své pobočky po celém Polsku při regionálních redakcích Słowa 

Powszechnego. Tento statut trval aņ do roku 1957, kdy se PAX přeregistroval a mohl    

na území celé země působit oficiálně. 

V roce 1953 pak dońlo k rozńíření PAXu o dalńí členy z řad katolického 

duchovenstva. Komise katolických intelektuálů a aktivistů při Celopolském výboru 

obránců míru, která fungovala při Sdruņení jiņ od konce roku 1950, se spojila s Komisí 

kněņí při ZBoWiD, tedy s hnutím „vlasteneckých kněņí“. Společně působily na půdě 
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Národní fronty a „vlastenečtí kněņí“ se v průběhu dalńích dvou let zcela začlenili         

do PAXu. 

To s sebou pro Sdruņení neslo řadu dalńích úkolů. Jednak převzalo větńinu novin 

a časopisů, které druhé hnutí vydávalo, jednak dostalo do své správy katolickou Charitu. 

Tuto tradiční církevní organizaci ovládali „vlastenečtí kněņí“ od ledna 1950, přičemņ 

její odebrání církvi původně prosazoval právě PAX. 

V roce 1954 vznikla Akademie katolické teologie na Bielanach, v jejímņ čele 

stáli lidé z PAXu, Sdruņení uņ navíc dříve zřídilo ńkolu střední. Kromě toho v této době 

jiņ nemělo na poli katolického tisku ņádnou konkurenci. Díky tomu počet čtenářů Dziś i 

Jutra i Słowa Powszechnego stále stoupal – na trhu jiņ nebylo na výběr nic jiného. 

Po internaci primase Wyszyńského navíc odpadl hlavní kritik Sdruņení ze strany 

církve a Piasecki se tak mohl cítit na nejlepńí cestě k dosaņení konečného konsensu 

mezi episkopátem a vládou, který touņil zprostředkovat. Jako přípravu na tento krok 

vydal PAX v roce 1954 Piaseckého text Zagadnienia istotne, ve kterém hledal společné 

prvky katolicismu a komunismu.. 

Zagadnienia istotne se sice stalo základní literaturou proreņimních katolíků,     

ale v církvi se s očekávaným nadńením rozhodně nesetkalo. Naopak, 8. června 1955 

dala Nejvyńńí svatá kongregace Svatého oficia knihu, stejně jako týdeník Dziś i Jutro, 

na index. Vatikán Piaseckému vytkl, ņe uvádí věřící v blud a navíc se snaņí církev rozbít 

zevnitř.
66

 

Piasecki s tímto tvrzením nesouhlasil, a snaņil se na svou stranu získat polský 

episkopát, který pokládal za natolik oslabený, ņe se nebude jeho tlaku bránit.              

Ale podpory se nedočkal, vzkázal proto na jaře 1956 přes své spolupracovníky do Říma, 

ņe se dekretu podrobuje. Záhy se ale ukázalo, ņe ńlo jen o gesto, které mělo Vatikán     

na chvíli uklidnit. V květnu téhoņ roku vyńel v Dziś i Jutro i v Tygodniku Powszechnym 

článek s názvem Oświadczenie, tedy Prohláńení.  

 V něm oba týdeníky ohlásily spojení do jediného periodika s názvem Kierunki.
67

 

Tím by zčásti vyhověly poņadavkům Kongregace. V textu se ale přihlásily k tvrzením 

obsaņeným v Piaseckého knize. To se nemohlo obejít bez reakce. Po konzultacích       

ve Vatikánu v roce 1957 vydal kardinál Wyszyński konečný odsuzující dekret. Zakázal 
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kněņím pod hrozbou sankcí publikovat ve vydavatelství PAXu, i jen psát pro periodika 

nebo dalńí tiskoviny, které PAX vydával.
68

 

  

3. c. Bolesław Piasecki (1915-1979) 

 

Jak je z předchozího textu patrné, osud PAXu v letech 1945–1955 (ale i dalńích)         

byl těsně svázán s jeho zakladatelem, Bolesławem Piaseckým. Tento katolický aktivista 

ale rozhodně nebyl typickým přisluhovačem komunistické moci a na jeho organizaci    

to bylo od počátku dobře znát. 

Postava Bolesława Piaseckého by mohla být sama o sobě předmětem 

historického bádání. Jeho určující role při vzniku a dalńí existenci hnutí PAX totiņ byla 

jen jednou z kapitol jeho barvitého ņivotního příběhu. Pro účely této práce                     

je nejdůleņitějńí právě jeho činnost v poválečných letech, ale pro komplexní pochopení 

jeho osobnosti, bez kterého nelze pochopit jeho činy a motivace spojené s PAXem,       

je nutné zmínit i Piaseckého činnost z období před nástupem komunistů k moci.  

Politická angaņovanost Piaseckého začala uņ během jeho studií práv                 

na univerzitě ve Varńavě. Hlavní směr jeho orientace vńak nebyl levicový, jak by se 

v kontextu jeho poválečné orientace činnosti, ale právě naopak. Během prvních let       

na vysoké ńkole prońel několika studentskými pravicovými uskupeními, nakonec v roce 

1934 zakotvil v Národně radikálním táboře (Obóz Narodowo-Radykalny, ONR). Během 

krátké doby se zařadil mezi jeho vůdčí osobnosti, coņ vedlo v tomtéņ roce k Piaseckého 

zatčení a tříměsíční internaci.
69

 

Po návratu z vězení zaloņil vlastní organizaci, Národně radikální hnutí (Ruch 

Narodowo-Radykalny), jinak zvaný Falanga nebo „bepiści“ (dle iniciál zakladatele). 

Falanga, pojmenovaná podle stejnojmenné organizace v Ńpanělsku, prosazovala 

fańistické myńlenky a byla centralisticky uspořádaná. V čele stál Piasecki, který měl 

hlavní rozhodovací právo. V rámci Falangy vznikaly také antisemitistické gangy, které 

napadaly Ņidy, liberály i socialisty. Jejich akce si vyņádaly několik mrtvých
70

 a řada 

členů Falangy včetně Piaseckého byla opakovaně zatýkána a vězněna. 
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Kromě politické činnosti vyvíjel uņ v této době Piasecki i činnost ņurnalistickou. 

V ONR psal do fańistického týdeníku Sztafeta, v letech 1936-37 potom vycházel 

falangistický deník Jutro. Piaseckého myńlenky, které zmíněné časopisy propagovaly, 

spojovaly ideály fańismu s vírou v Boha. Jeho nacionalismus se lińil od podobných 

tendencí v okolních zemích hlavně pojetím nejvyńńího dobra. Zatímco např. v Itálii se 

fańisté zaměřili hlavně na zájmy národa, polńtí falangisté spojovali dobro národní 

s dobrem Boņím. Jiņ před válkou tak chtěl Piasecki naroubovat některé myńlenky 

katolicismu na zcela jiný ideový směr.
71

 

Touņil navíc po tom, aby toto přesvědčení přijaly i dalńí fańistické spolky 

v Polsku. Vyvrcholení Piaseckého snah přińlo na konci 30. let, kdyņ se pokusil sjednotit 

celou radikálně pravicovou sféru do jediného seskupení a postavit se do jeho čela. Plán 

se ale nesetkal s úspěchem, organizace se začaly hroutit a jejich rozpad na jeńtě menńí 

subjekty zastavila aņ válka.
72

 

V době příchodu německých vojsk do Polska bylo Piaseckému teprve 25 let. 

Jako polský fańista a nacionalista chtěl logicky bojovat proti německé invazi. Jeho 

aktivity ale brzy vedly k zatčení Gestapem. Od popravy nakonec zachránila Piaseckého 

osobní intervence Benita Mussoliniho. Toho přesvědčila Luciana Frassati-Gawrońská, 

dcera italského senátora a Piaseckého známá, ņe Piasecki před válkou vytvářel v Polsku 

fańistickou organizaci po italském vzoru. Mussolini, který se rád prohlańoval za patrona 

vńech fańistických organizací v Evropě, přirozeně nemohl nechat člověka s takovou 

minulostí bez pomoci.
73

 

Piasecki se tak na poslední chvíli vyhnul popravě. Po propuńtění se ale opět 

zapojil do odboje. V okupovaném Polsku vznikla celá řada podzemních organizací, 

které se v září 1940 spojily do Konfederace národů (Konfederace Narodu, KN)              

a Piasecki se ujal vydávání jejích novin zvaných Nowa Polska. V lednu 1941 potom 

stanul v čele celé organizace. Po německém útoku na Sovětský svaz se ale se zbytkem 

Konfederace názorově rozeńel. Na rozdíl od dalńích uskupení pokládal Rudou armádu 

za stejného nepřítele jako Wehrmacht a kritizoval politiku generála Sikorského za to, ņe 
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povaņoval Sovětský svaz za spojence. Jednotlivé podzemní organizace postupně KN 

opouńtěly.
74

 

Piasecki Konfederaci přeorganizoval a postavil se do jejího čela. Začal 

prosazovat velkopolské myńlenky, jeho cílem bylo připravit základy pro velké, rasově 

jednotné Slovanské impérium.
75

 Vytvořil tzv. úderné oddíly (Oddziały Uderzenia), které 

dál válčily s Němci, ale i s bolńeviky. Tyto akce se vńak dočkaly kritiky ze strany 

exilové vlády. Generál Sikorski dokonce vyhroņoval Piaseckému, ņe jestli jeho oddíly 

nepřestanou napadat Rudou armádu a ruské partyzány, bude souzen za sabotování 

polských národních zájmů.  

Piasecki ale pokračoval ve své činnosti aņ do roku 1944, kdy byl chycen 

sovětskou NKVD. Tentokrát nebyl nikdo, kdo by se za něj přimluvil, musel se tedy své 

záchrany zhostit sám. Napsal dopis veliteli polských sborů v rámci Rudé armády, 

generálovi Rola-Zymierskému a vyjádřil svou vůli k podpoře komunistickému reņimu. 

Rola-Zymierski předal tento dopis svému nadřízenému, generálu Serovovi.
76

 

Na jaře 1944 Piasecki jednal s generálem Ivanem Alexandrovičem Serovem, 

pozdějńím ńéfem KGB. Serov prosadil, ņe se Piasecki nejen znovu vyhnul popravě,    

ale byl dokonce úplně propuńtěn. Pod Serovovou patronací pak poloņil základy 

budoucímu PAXu. Na základě jaké dohody Piasecki vyvázl a vyslouņil si takovou 

protekci, se stále neví. Vedou se spory, zda byl agentem NKVD, nebo přestoupil na 

opačný břeh s tím, ņe sice vytvoří organizaci, která bude plnit účel poņadovaný 

Moskvou, ale zároveň se udrņí nezávislá. Ať uņ byl scénář jakýkoliv, není pochyb         

o tom, ņe mít takový nástroj kontroly nad církví a nad laickým hnutím bylo pro polskou 

vládu nesmírně výhodné.
77

  

Přes vńechny Piaseckého moņné představy o dalńím vývoji jeho organizace       

je navíc nutné zmínit fakt, ņe jeho minulost mohla být v jakékoliv době záminkou k jeho 

odstranění. Vńechny kroky a rozhodnutí Piaseckého tak ovlivňovala neustálá hrozba 

obvinění z podpory fańismu a důsledků, které s sebou provalení této skutečnosti neslo. 

Po více neņ deseti letech v čele impéria PAXu Piaseckého minulost přesto vyńla 

najevo. Spekulace, které se v médiích objevovaly v průběhu posledních měsíců, 
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vyvrcholily 18. listopadu 1956 článkem v časopise Świat. Článek Leopolda Tyrmanda 

Sprawa Piaseckiego (Piaseckého případ) měl vńechny prvky politického pamfletu.  

Tyrmand rozvedl svou představu o tom, jak skutečně proběhl rozhovor mezi 

Piaseckým a Serovem, obvinil Piaseckého, ņe do čela PAXu přivedl své staré známé 

z fańistických organizací včetně těch, kteří moņná kolaborovali s Němci, hledal pozadí 

toho, jaký měl Piasecki vliv na internaci kardinála Wyszyńského.
78

 Konec roku 1956 

znamenal pro PAX čas mnoha změn, kromě vnitřních problémů se musela přizpůsobit   

i novým poměrům po změně vedení státu. Tento článek tak v rámci transformace celého 

PAXu neměl větńí dopad. 

Přerod Piaseckého z přesvědčeného fańisty na oddaného podpůrce komunismu   

je záleņitostí dosud opředenou různými mýty. Jednou z jeho motivací (kromě 

bezprostředního cíle zachránit si ņivot) ale určitě byla snaha udrņet si i v nových 

poměrech jisté výlučné postavení a nějakým způsobem se otisknout do dějin. Kdyņ se 

proto změnila situace, provedl revizi svých dřívějńích myńlenek a přehodnotil je          

ve směru nové vládnoucí elity. Místo propojení katolicismu s fańismem začal hledat 

jeho podobnosti s komunismem. 

Podle Blita vytvářel Piasecki v 50. letech dojem, ņe jeho jediným cílem             

je přesvědčit Vatikán a celosvětovou katolickou veřejnost, ņe budoucnost patří 

komunismu a sovětskému Rusku. Chtěl být tím Polákem, který pomůņe změnit historii 

římskokatolické církve a který získá v sovětské sféře pevnou pozici, nezávislou na tom, 

kdo zrovna bude sedět na kremelském trůně.
79

 Tento cíl se Piaseckému nepodařilo 

splnit. Jisté vńak je, ņe dokázal i přes řadu protivenství z původně malého nakladatelství 

PAX vytvořit velké impérium, které mělo zcela zásadní postavení ve vztahu 

komunistického Polska a katolické církve. 

 

3. d. Konkurenční časopisy tváří v tvář PAXu 

 

Dalńím faktorem, který determinoval vývoj PAXu v prvních letech jeho existence, byla 

přítomnost několika dalńích katolických uskupení, sdruņených kolem konkurenčních 

časopisů. Jednotlivá periodika mezi sebou vedla ideologické spory a to postupem času 

nutilo PAX zaujmout k mnoha věcem jasná stanoviska, čímņ vysílal signály jak           
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na stranu církve, tak k vládnoucím elitám. Pro obě strany bylo totiņ Sdruņení do značné 

míry nečitelné kvůli fańistickému původu jeho zakladatele i dalńích členů vedení. 

Kořeny časopiseckých intelektuálních polemik sahají do poválečných časů, které 

katolickému tisku nebývale přály. V letech 1945–1948 vycházelo v Polsku                   

na sedmdesát katolických periodik, řada z nich navazovala na tituly vycházející         

před válkou, ale vznikly i nové noviny a časopisy. Přes společnou křesťanskou orientaci 

se ale svým zaměřením velmi lińily a leckdy prezentovaly velmi vyhraněné názory. 

Kolem nejdůleņitějńích týdeníků se sdruņovaly skupiny katolických intelektuálů, 

kteří měli společné ideály. Kromě Piaseckého skupiny kolem Dziś i Jutro existovala 

taková uskupení i kolem Tygodnika Warszawskiego a Tygodnika Powszechnego.
80

       

Od roku 1946 pak vycházel jeńtě měsíčník Znak. Zatímco první zmíněný byl orgánem 

varńavské metropolitní kurie, za dvěma dalńími stála kurie krakovská. 

V době, kdy se církev pod vedením kardinála Augusta Hlonda pokouńela drņet 

stranou vńech politických záleņitostí, se vedla na stránkách těchto týdeníků otevřená 

polemika s rodícím se systémem a komunistickou stranou. Týdeníky byly vesměs 

napojené na podzemní organizace, které jeńtě stále bojovaly proti novým poměrům        

a měly velkou podporu kněņstva. 

 Vńechny tři platformy stojící proti PAXu ale dříve či později zanikly. V září 

1948 přestal vycházet Tygodnik Warszawski a jen několik týdnů poté zatkla větńinu jeho 

bývalých redaktorů policie. V následujícím roce se ministr veřejné správy Władyslaw 

Wolski rozhodl, ņe je nutné tisk postupně postátnit.
81

 Řadě katolických novin a časopisů 

se ale podařilo udrņet jeńtě několik let. 

 Konečně v roce 1953 dońlo i na dalńí dva zmíněné týdeníky. Při likvidaci Znaku 

se státní moc spokojila s ukončením jeho vydávání. Větńí zájem totiņ měla o druhý 

časopis krakovské kurie - Tygodnik Powszechny. S redakcemi obou tisků (byly            

do značné míry propojené), začala vyjednávat vláda. Podle pamětí tehdejńího redaktora 

Stanisława Stommy nabídla vláda garanci dalńí existence Tygodnika, ovńem za 

předpokladu, ņe z něj odejdou ńéfredaktor Jerzy Turowicz a právě Stomma.
82

 Kdyņ 

redakce odmítly, nechala vláda časopis zruńit, oficiálně proto, ņe neotiskl nekrolog 

sovětského vůdce J. V. Stalina.
83
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 Pravý záměr vlády vyńel najevo zanedlouho. Po krátké odmlce totiņ začal 

Tygodnik Powszechny vycházet znovu, tentokrát vńak v rámci vydavatelství PAXu. 

Tímto krokem se PAX zbavil poslední konkurence a ovládl pole katolického tisku 

v Polsku. 

 

3. e. Činnost sdružení 

 

Vztah mezi PAXem a státní mocí od počátku hledal podobu, ze které by plynuly 

výhody pro obě strany, aniņ by to s sebou neslo nějaké významnějńí mnoņství nevýhod. 

PAX dokázal hrát důleņitou roli ve státní politice zahrnující rozvrácení 

protikomunistických vrstev církve, čímņ si ale zaslouņil řadu privilegií. Mezi ně patřil 

například fakt, ņe Sdruņení bylo jen v malé míře infiltrováno přísluńníky bezpečnostních 

sloņek a mělo status, který připomínal stát ve státě. Piasecki se snaņil této pozice vyuņít 

a učinit z PAXu jakousi „druhou sílu“, dalńí významný subjekt na polské politické 

scéně.
84

 

Jeńtě jako skupina kolem týdeníku Dziś i Jutro získalo Piaseckého rodící se 

impérium koncesi na kulturně-společenskou činnost. Po řadě zruńených církevních 

spolků převzalo organizaci různých katolických slavností při svátečních příleņitostech, 

pořádalo setkání katolické mládeņe, různé charitativní a kulturní akce a podobně. 

Současně mělo také nezanedbatelnou podnikatelskou sloņku. V roce 1949 vznikl 

Instytut Wydawniczy PAX, tedy vydavatelství specializované na katolický tisk, které na 

tomto poli postupně získalo monopolní postavení. Organizace v tomto měla podporu 

státu, která jí přináńela značné výhody. Státní moc se k ní v podstatě chovala jako 

k vlastnímu podniku, tudíņ mělo vydavatelství nadstandardní přísun materiálu či 

finanční podmínky (např. zdanění).
85

 

 Díky tomu skupina brzy rozńířila svou činnost i do dalńích oblastí, například 

ńkolství. V roce 1949 zaloņil Piasecki ve Varńavě Liceum Ogólnokształcące 

Stowarzyszenia PAX pod wezwaniem św. Augustyna, tedy vńeobecné městské katolické 

lyceum. Od června 1950 sídlila ńkola ve frantińkánském kláńteře nedaleko centra města. 

Jejím prvním ředitelem se stal Jerzy Hagmajer, Piaseckého spolubojovník z řad dob 

druhé světové války. 

                                                
84 ŻARYN, J.: Kościół w PRL... Str. 47. 
85 Viz KUGLER, Pavel: Osamělý protest v prosincové noci. In: Paměť a dějiny, č. 04/2009. Str. 39. 
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 PAX se angaņoval také na nové vysoké ńkole, která měla nahradit zruńení 

teologické fakulty. Jak jiņ bylo zmíněno, Akademia Teologii Katolickiej vznikla v roce 

1954. Funkci rektora zastával Jan Czuj z vedoucího kruhu skupiny. Členové PAXu 

zaujali i dalńí místa ve vedení akademie. 

Dále se Sdruņení angaņovalo i v oficiálních politických kruzích. e volbách v roce 

1947 Piasecki neuspěl s ideou nové křesťanské strany, ale PAX přesto získal tři 

poslance. Politické zastoupení v tomto rozsahu měla skupina v takzvaném 

Ústavodárném sněmu, který fungoval do voleb v roce 1952, po nich se do sejmu dostalo 

pět členů PAXu, ale neorganizovaně.
86

 Katolíci oficiálně měli své zástupce 

v parlamentu znovu aņ od roku 1957, kdy jako bezpartijní dostalo poslanecká křesla 

osm členů nového uskupení zvaného Znak.
87

 

   

3. f. Ideologické zázemí 

 

Z ideologického hlediska dońlo v rámci prvních let existence PAXu k výraznému 

posunu. V letech 1945–1948 hlásali předevńím politický pragmatismus, díky kterému 

dokázali najít společnou řeč i s dalńími katolickými skupinami kolem různých časopisů. 

Soustředili se hlavně na katolicismus samotný, méně uņ na jeho zasazení do politického 

rámce. Ke zlomu dońlo v roce 1949, kdy se změnila státní politika vůči církvi 

z opatrného vyjednávání na přímý útok. Piasecki se rozhodl ustoupit politickému tlaku   

a ukončil éru toho, co sám nazýval ruch nienazwany, tedy bezejmenné hnutí. Přestoņe 

s tím ne vńichni členové vedení Sdruņení souhlasili, zahájil ideologický příklon skupiny 

k socialismu.
88

 

S tím se ale začal měnit způsob, jak se okruh Dziś i Jutra prezentoval. Týdeník 

se nově zaměřil na církevní politiku, přičemņ hlavní náplní textů se stala kritika vedení 

církve a vatikánské zahraniční politiky. Jeho čtenost po této proměně značně klesla,     

ale skupina se dokázala etablovat v nových politických poměrech a díky tomu mohla 

dále pokračovat ve své činnosti a dokonce ji jeńtě rozńiřovat. 

                                                
86 Stowarzyszenie PAX 1945–1985: Informator. Instytut wydawniczy PAX: Varńava 1985. Str. 223. 
87 Podrobný rozpis vńech poslanců polského parlamentu od roku 1947, včetně jejich stranického zařazení, 

je dostupný na oficiálním webu Sejmu. Viz Archiwum Danych o Posłach. Dostupné na 

 http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf Poslední přístup 18. května 2010. 
88 Piasecki do jisté míry svoje spolupracovníky, kteří by s tímto postupem nemuseli souhlasit, obeńel. 

Domluvil se s ekonomickým redaktorem týdeníku, a ten se ve své rubrice k socialismu přihlásil. Vedení 

skupiny bylo v tomto směru nejednotné a Piasecki cítil, ņe delńí váhání by mohlo celou skupinu politicky 

pohřbít. Viz MICEWSKI, Andrzej: Katolicy w potrzasku. Wspomnienia z peryferii polityki. Polska 

oficyna wydawnicza „BGW“: Varńava 1993. Str. 30. 
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V červnu 1949 vydala skupina Dziś i Jutro svůj první programový dokument, 

Wytyczne ideowo-polityczne. V něm Piasecki formuloval svoje ideje, tedy ņe by se 

Polsko mělo stát prvním státem, kde se dva světonázorové proudy, tedy katolictví          

a socialismus, sjednotí v jedno a budou společně dosahovat vytyčených cílů. Podobné 

myńlenky jiņ dříve nastínil ve svých článcích, ale aņ v tomto případě ńlo o program 

celého sdruņení. 

Následně navíc poslala skupina dopis kardinálovi Wyszyńskému a ņádala ho      

o otevření diskuze, která by vedla k uzavření nového modu vivendi.
89

 Tím se mezi 

episkopátem a Piaseckého kruhem vytvořila velká propast. Do této doby sice nebyly 

vztahy skupiny a vedení kléru příliń vřelé, zároveň vńak nebyly napjaté. Vzhledem        

k ideové proměně Dziś i Jutra a snaze Piaseckého být jakýmsi zprostředkovatelem mezi 

církví a státem se ale začaly rychle zhorńovat, i proto, ņe jako prostředník nebyl nikdy 

nestranný, ale jasně zaujatý pro stát. 

Svoje jednání po roce 1949 obhajovali členové PAXu tvrzením, ņe jejich učení 

spojuje zásady katolické nauky se společenskou doktrínou komunismu. V průběhu 

počátku 50. let zańli jeńtě dál, kdyņ vyhlásili komunistický program za naplnění 

katolických ideálů. Vrcholem této teorie a tím i roztrņky s episkopátem bylo v roce 

1954 vydání Piaseckého textu Zagadnienia istotne (Důleņité problémy). V něm popsal 

svou tezi, ņe mezi komunismem a katolicismem nejsou doktrinální neshody.  

Spásy podle Piaseckého člověk nedojde skrze Boha, nýbrņ skrze práci                 

a budováním komunismu můņou lidé vytvořit jakýsi „boņský svět“ uņ během svého 

ņivota na zemi. Katolíci měli dle jeho představ uznat, ņe program komunistů a křesťanů 

je vlastně shodný a tím pádem se měli podřídit komunistické doktríně a začít budovat 

společnou budoucnost.
90

 

Tento obsah pochopitelně popudil vedení kléru, protoņe napadal samotné 

základy katolické víry. Piasecki se dostal i se svými díly na index, a přestoņe církev 

PAX nikdy neexkomunikovala, vstupovalo Sdruņení do roku 1956, kdy se mělo 

rozhodnout o jeho dalńím osudu, s velmi pońkozenou pověstí. 

 

 

 

                                                
89 Starý modus vivendi zruńil kardinál Hlond jiņ v roce 1945, protoņe neodpovídal novým skutečnostem, 

které přinesla válka. V roce 1950 nakonec k dohodě mezi státem a církví dońlo. 
90 Parafráze původního textu dle: WASIUTYŃSKI, W.: „Katolicky społecznie postępowi“... Str. 6. 
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3. g. Zlomový rok 1956 

 

Navenek idylický vývoj Sdruņení PAX měl vad více. Jednou z nich byl velmi 

autoritářský přístup Bolesława Piaseckého k otázce vnitřního řízení organizace. Tyto 

poměry vedly spolu s vyhrocenými vztahy k vedení církve předmětem kritiky některých 

členů vedení. V hnutí se proto jiņ od roku 1952 začalo vytvářet pnutí mezi starńí 

generací Piaseckého spolubojovníků z dob války a takzvanou Frondou, opozicí 

tvořenou hlavně mladými studenty. 

 Spory se vystupňovaly v roce 1955, kdy Piasecki, který nesnesl nikoho, kdo mu 

odporoval, svolal předsednictvo a to opozičníky vyloučilo. Z PAXu tak odeńel         

Tadeusz Mazowiecki, Janusz Zablocki a dalńí. O rok později se pak tito lidé větńinou 

angaņovali v nových významných katolických skupinách, například Znak či KIK.
91

 

 Kromě ńtěpení a odsouzení ze strany vedení církve postihl PAX jeńtě dalńí 

problém. Stát si pomalu začal uvědomovat, ņe v podpoře Sdruņení zůstává značně 

osamocen. Ostrá proticírkevní politika PAXu vedla k tomu, ņe o něj neměl zájem 

episkopát, ale ani niņńí klérus a věřící. 

 Vńechny tyto události postupně vedly k ńíření otázek, zda má existence PAXu   

za těchto okolností jeńtě smysl. Poslední ránu organizaci ale zasadila politická proměna 

země. Návrat Władysława Gomułky do čela strany v říjnu 1956 pro Piaseckého 

znamenal ztrátu zastřeńující ochrany státu. PAX se ocitl na pokraji zániku a jeho 

zakladatel se tak uchýlil k zoufalému kroku. Vydal článek Instinkt państwowy, v němņ 

se vyslovil pro sovětskou okupaci, která měla zabránit „revolučním myńlenkám“. 

 K invazi vńak nedońlo a jediným důsledkem článku byl odchod dalńí části členů 

PAXu a zhorńení situace Sdruņení. Na jeho stranu se nakonec postavil ten, od kterého to 

Piasecki nejméně čekal – Gomułka se rozhodl organizaci zachovat. Jedním z důvodů 

byl prudký vzmach nového uskupení, zvaného Znak. Ve volbách v roce 1957 získala 

tato skupina osm poslaneckých křesel a PAX ņádné, přesto ho vláda vnímala jako 

konkurenční organizaci, která Znaku ubírá část příznivců. Dalńím důvodem bylo, ņe se 

měl PAX soustředit hlavně na kněņí a podporovat jejich politickou činnost. 

 Po mnoho dalńích let se nedokázal PAX vzpamatovat a opět zaujmout významné 

místo na polské politické scéně. Novou roli přijal aņ po smrti svého zakladatele, v roce 

1980, kdy svůj dalńí osud spojil se Solidaritou.
92

 

                                                
91 ŻARYN, J.: Kościół w PRL... Str. 50. 
92 KUGLER, Pavel: Osamělý protest... Str. 42-44. 
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V. Závěr 

 

Období na přelomu 40. a 50. let bylo pro katolickou církev v zemích východního bloku 

velmi neńťastné. Dostala se do konfliktu s mocí, která se nebránila pouņít i ty 

nejzákeřnějńí metody, aby se zbavila nepřátel. Pro komunistické vlády byla vlivná, 

dobře zorganizovaná církev s vazbami na Západ příliń nebezpečným konkurentem, 

sáhly tedy ke vńem dostupným prostředkům, aby ji oslabily.  

V Polsku působila jiņ od roku 1945 skupina katolických laiků, nazývaná později 

Sdruņení PAX. V jejím čele stál Bolesław Piasecki, který byl pro celou skupinu 

jednotícím prvkem, autoritářským vůdcem a ohroņením zároveň. Jeho minulost, stejně 

jako minulost některých jeho blízkých spolupracovníků, kteří také působili ve Falanze 

či podzemí setrvávajícím v odboji i po konci války, totiņ mohla kdykoliv vyjít najevo.  

Kromě pravděpodobného procesu s bývalými fańisty by provalení této 

skutečnosti zřejmě vedlo k zániku celého Sdruņení. PAX proto proņíval v letech     

1945–1956 období, které se dá popsat jako boj za vznik, ale i za zachování fyzické 

existence.
93

 Je proto pochopitelné, ņe Sdruņení ve vlastním zájmu kopírovalo církevní 

politiku státu a snaņilo se vyhýbat excesům. 

Po roce 1949 se PAX stal součástí otevřeného boje proti církvi a vyuņíval vńech 

prostředků k tomu, aby vysokému kléru uńkodil. Piasecki touņil pozdvihnout PAX       

na úroveň významného politického subjektu, se kterým by PZPR spolupracovala a který 

by se jí dokonce vyrovnal. Pokroku v tomto směru ale mohl dosáhnout jen v případě,   

ņe nezavdá vládě důvod k nespokojenosti. 

V případě sporu mezi státem a církví proto stál PAX vņdy na straně státní moci  

a minimálně zpočátku byl Piasecki ochotný se podílet i na těch nejzákeřnějńích 

proticírkevních akcích. Spekuluje se o tom, ņe Sdruņení stálo v pozadí zatčení primase 

Wyszyńského a některých politických procesů. Jak daleko byly Piaseckého politické 

cíle od pravdy, ukázaly aņ události roku 1956, během kterých PAX ztratil velkou část 

svého vlivu a vyvstala mu do té doby neexistující konkurence v podobě dalńích hnutí. 

Dneńní polská katolická obec se na PAX dívá smířlivě. Přiznává mu hlavně 

zásluhy o udrņování celé řady církevních aktivit a pořádání různých akcí, které víru jako 

takovou po desetiletí, kdy v Polsku vládl reņim víru odsuzující, dokázaly udrņet 

                                                
93 DUDEK, A., PYTEL, G.: Bołeslaw Piasecki... Str. 253. 
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v povědomí velkého mnoņství lidí. Rovněņ řada publikací, které PAX vydával, dokázala 

udrņet vztah k církvi jako téma společenské diskuze.
94

  

O charakteru jeho role v první vlně útoku státu na katolickou církev v Polsku ale 

nejsou pochybnosti. Při oslabování církve nakonec poslouņil mnohem lépe, neņ hnutí 

„vlasteneckých kněņí“, které k tomu účelu bylo vytvořeno. 

 

Rozkolnické hnutí „vlasteneckých kněņí“ doplatilo na prozíravý postup polského 

primase Wyszyńského. Vzhledem k domácím i zahraničním církevním událostem roku 

1949 totiņ primas a episkopát zvolili metodu mírných ústupků v mezích zachování 

suverenity kléru. Vláda na tuto politiku přistoupila a ačkoliv na počátku 50. let dokázala 

církev připravit o řadu jejích privilegií, rozhodla se ji nezlomit úplně. 

„Vlastenečtí kněņí“ sdruņení kolem Komise kněņí při ZBoWiD ale s touto 

variantou vývoje nepočítali. Jak píńe Bożena Bankowicz, Komise kněņí sdruņovala 

nejradikálnějńí z takzvaně pokrokových duchovních a byla z nich také nejnebezpečnějńí, 

protoņe působila v samém lůně církve jako jakási pátá kolona státní proticírkevní 

politiky.
95

 To vńak bylo jednou z věcí, která hnutí zlomila vaz. V atmosféře kolem 

poloviny 50. let, kdy začal stát ustupovat od otevřeného boje s církví (ke skokovému 

zlepńení jejich vzájemných vztahů pak dońlo po návratu Gomułky do čela strany), 

nebylo pro tak radikální hnutí místo. 

Polským katolickým představitelům se nakonec podařilo udrņet poměrně 

nezávislé postavení. Jako zdůvodnění této situace se nabízí, ņe téměř vńichni Poláci 

včetně členů PZPR byli římskokatolického vyznání a víru praktikovali. Církev díky 

tomu měla natolik silné postavení, ņe si ji stát nemohl dovolit (a nejspíń ani nechtěl) 

srazit úplně na kolena, a proto raději hledal kompromisní řeńení.  

Dle mého názoru k takovému vyústění stejnou, ne-li větńí měrou přispěla ochota 

církevních představitelů částečně ustoupit ze svých pozic, a to i za cenu, ņe se vystavili 

kritice Vatikánu. Jen těņko se ale hodnotí, zda byla Wyszyńského cesta nejvhodnějńím 

postupem.  

 Moņné scénáře dalńího vývoje, pokud by se primas rozhodl jinak, naznačily 

události v okolních zemích střední Evropy. Zatímco politika státu vůči církvi byla 

                                                
94 Více viz GAWSKI, Ziemowit: Od ideologiczno-politycznego ruchu PAX do Katolickiego 

Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – refleksje w X rocznicę „Oświadczenia Gnieźnieńskiego”. In: 

BARDZIEJEWSKI, Bogusław (ed.): Dociekając prawdy o naszej tożsamości. Godność człowieka i 

narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego. Katolicke Stowarzyszenie „Civitas Christiana”: 

Poznaň 2007. Str. 16-17. 
95 BANKOWICZ, B.: Ruch księży patriotów... Str. 5. 
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v Maďarsku i Československu velmi podobná té polské (vlády totiņ vycházely 

z pokynů, které dostaly z Moskvy), reakce z řad církevních hodnostářů se značně lińily. 

 Maďarský kardinál vedl jiņ od prvních poválečných měsíců protikomunistickou 

kampaň. Jediným důsledkem vńak bylo, ņe jakmile se vláda cítila dostatečně silná, 

nechala kardinála zatknout a odsoudit na doņivotí. Dekapitovaný maďarský episkopát se 

nato vzdal a uzavřel s vládou dohodu, která církev v podstatě postátnila. 

V Československu se vedení církve dlouho pokouńelo se státem vyjednávat, 

nakonec vńak nevydrņelo tlak médií i bezpečnostních sloņek, jednání najednou ukončilo 

a odmítlo v něm pokračovat. Tento krok ale vyvolal prudkou reakci státu. Kromě 

administrativních omezení začal stát církev poniņovat i procesy s jejími vysokými 

představiteli. Během několika let nebyl na svobodě ņádný z biskupů a vysoké církevní 

pozice vláda obsadila svými lidmi. 

Postup primase Wyszyńského se tak z dneńního pohledu jeví jako nejméně 

ńkodlivý. Narozdíl od svých kolegů se sice vzdal ideálů i odpovědnosti vůči Vatikánu, 

ale o to odpovědnějńí byl vůči polským církevním strukturám. Jeho taktika totiņ 

umoņnila polské církvi důstojně přeņít období největńího napětí ve vztazích se státem    

a po politické výměně v roce 1956 s nadějí vzhlíņet k dalńím letům existence v rámci 

komunistického státu. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ATK – Akademia Teologii Katolickiej (Akademie katolické teologie) 

IPN – Instytut Pamięci Narodowej (Institut národní paměti) 

KGB – Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Výbor státní bezpečnosti) 

KIK – Kluby Inteligencji Katolickiej (Kluby katolické inteligence) 

KN – Konfederace Narodu (Konfederace národů) 

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski (Katolická univerzita v Lublinu) 

NKVD – Narodnyj komissariat vnutrennich děl (Lidový komisariát pro vnitřní 

záleņitosti) 

ONR – Obóz Narodowo-Radykalny (Národně-radikální tábor) 

PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polská sjednocená dělnická strana) 

UB – Urząd Bezpieczeństwa (Bezpečnostní úřad) 

ÚV – ústřední výbor 

USA – United States of America (Spojené státy americké) 

ZBoWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (Svaz bojovníků za svobodu a 

demokracii) 
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Resumé 

 

In 1945, a group of states in Central-Eastern Europe became a part of what is called 

Eastern Bloc. They were in a sphere of authority of the Soviet Union and their 

governments were mostly communistic. But the communist ideology had a big enemy 

in these countries – Catholicism. These two ideologies were unable to exist together and 

communists decided to win this fight. Catholic Church was traditionally well organized, 

strong and had connections to Vatican and West so it could be very dangerous for a new 

regime.  

 Leaders of these states got an example in the Soviet Union where used to be a 

very strong and independent Orthodox Church but Soviets kept a tight grip on it. Three 

states on west borders of Eastern Bloc tried in late 40‟s to use the same strategy as 

Soviets thirty years ago and they had a divergent success. Part of this strategy was 

founding of a catholic movement, which would support the government and fight with 

local Bishops and other church leaders. 

 One of these three states was Poland, where the movement called „Patriotic 

Priests‟grew up. This group existed since 1949 to 1955 and associated priests who 

supported the regime. Lot of its members actually did not have such a positive opinion 

of the regime at all but having been a part of this movement was very politically, 

economically and socially profitable.  

„Patriotic priests‟ collaborated with secret police and had a lot of privileges. In a 

few years, they took over a lot of Church organizations like charity, youth movements 

etc. But they were very radical, had internal problems and convinced only a few 

believers – most of them still trusted episcopate and Primate of Poland Stefan 

Wyszyński. Finally the government decided to disband the organization and fully 

support another catholic movement – Group of PAX. 

 This group was founded in 1945 by Bolesław Piasecki, prewar fascist, then 

fighter for free Poland who changed his mind in a NKVD prison waiting for an 

execution. He offered to Soviets an idea of organization which would have created an 

ideology based on similarities between communism and Catholicism. He was released 

and got a permission to start a weekly magazine which would have advertised this 

ideology. 
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 In 1949 state changed its politics and started an open fight with Church. 

Piasecki‟s group (officially called PAX since 1952) expanded. It had its own publishing 

house, several newspapers, later also a catholic lyceum and academy etc. It also led a 

campaign against Wyszyński and bishops. But after a rocket start even PAX matched its 

crisis in 1956 when Władysław Gomułka became a new leader of the Polish Communist 

Party and wanted to dissolve PAX because of fascist past of Piasecki and other 

problems. But in the end he decided not to do it and PAX participated on Polish 

political life until the 80‟s.  

Neither PAX nor „Patriotic priests‟ were successful in intervention to Catholic 

Church. Wyszyński chose a strategy which involved making some necessary 

compromises to keep sovereignty of Church instead of fighting and loosing everything. 

The Primate and government made an agreement in 1950 and after that there was no 

need to have radical opinions like both movements had. For „Patriotic priests‟ it was a 

beginning of the end. For PAX an impulse to concentrate on other spheres, like 

publishing, culture etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Přílohy 

 

Příloha 1 

 

Členové celopolské Komise kněží při ZBoWiD (OKK) v jednotlivých vojvodstvích 

(údaje z roku 1954) 

Převzato z: ŻUREK, Jacek: Ruch „księży patriotów w województwie katowickim w 

latach 1949–1956. Instytut Pamięci Narodowej: Varńava-Katovice 2009. Str. 333. 

 

 

Vojvodství Celkem kněží Členů OKK % OKK 

Bialystocké 382 21 5,5 

Bydhońťské 635 60 9,5 

Gdaňské 355 54 15,2 

Kielecké 736 60 8,1 

Koszalinské 146 20 13,7 

Krakowské 1630 62 3,8 

Lublinské 630 31 4,9 

Lodņské 673 43 6,4 

Olńtýnské 249 42 16,9 

Opolské 424 39 9,2 

Poznaňské 965 52 5,4 

Řeńovské 945 32 4,4 

Ńtětínské 988 76 7,7 

Stalingradské (Katovické) 128 35 27,3 

Varńavské 1206 88 7,3 

Vratislavské 555 110 19,8 

Zelenohorské 230 21 9,1 

Celkem 10877 856 7,8 
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Příloha 2 

 

Přehled katolických novin a časopisů vydávaných v Instytutu Wydawniczym PAX. 

Zpracováno z:  Stowarzyszenie PAX 1945–1985: Informator. Instytut wydawniczy 

PAX: Varńava 1985. Str. 48-79. 

 

Dziś i Jutro 

Společenský týdeník, který začal vycházet 25. listopadu 1945, se stal centrem 

pozdějńího stejnojmenného sdruņení. Jeho prvním ńéfredaktorem byl Witold 

Bieńkowski. V prvních měsících se provoz týdeníku financoval z tajných fondů, které 

podporovaly bývalé partyzánské bojovníky za nezávislost Polska. Později se stal 

výkladní skříní Sdruņení a publikoval ideologická prohláńení a dalńí texty, které 

prezentovaly politické zaměření PAXu. 

 Vrcholu dosáhl v roce 1947, kdy vycházel v nákladu dvacet tisíc kusů, v dalńích 

letech zájem o něj klesal. Po vydání programových prohláńení Sdruņení PAX se týdeník 

ocitl v nemilosti církevních ńpiček a Vatikánu a v roce 1956 se dostal na index 

zakázaných tisků. Piasecki situaci vyřeńil, kdyņ spojil Dziś i Jutro s Tygodnikem 

Powszechnym. Vznikl tak zcela nový týdeník, zvaný Kierunki.  

 

Slowo Powszechne 

Celostátní deník, druhý hlavní orgán skupiny Dziś i Jutro, vycházel od 22. března 1947 

do roku 1997. Poprvé se zde objevilo slovo PAX, které se později stalo názvem celého 

sdruņení. Prvním ńéfredaktorem byl Wojciech Kętrzyński, později redakci vedl        

např. Zygmunt Przetakiewicz.  

Koncese počítala s nákladem 40 tisíc kusů, v roce 1950 vńak noviny vycházely 

v počtu necelých dvaceti tisíc exemplářů. Po eliminaci ostatního katolického tisku začal 

jejich náklad prudce stoupat a v roce 1956 uņ dosahoval 100 tisíc kusů. Deník slouņil 

k propagaci ideologie i činnosti Sdruņení a v první řadě informoval o jeho vnitřním dění 

a různých akcích, které pořádalo.  

 

Tygodnik Powszechny 

Týdeník vycházející původně jako orgán krakovské kurie stát zruńil v březnu 1953. Jiņ 

v červenci téhoņ roku jeho vydávání převzal PAX. Nový ńéfredaktor Jan Dobraczyński 
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vyuņil tradice periodika a narouboval na ni propagandu ve stylu Dziś i Jutra. S tímto 

týdeníkem byl také spojen dalńí osud Tygodniku. V květnu 1956 se totiņ spojily           

do zmiňovaného týdeníku Kierunki.  

 

Kierunki 

Kierunki měly v počátcích své existence jako hlavní úkol obranu Sdruņení, které bylo 

v roce 1956 terčem kritiky ze strany vedení církve, politických elit i dalńích katolických 

skupin. Do čela redakce se postavil Mieczysław Kurzyna, který obhajoval Piaseckého    

i PAX a bojoval za zachování hnutí. Po překonání kritického období se Kierunki staly 

hlavním tiskovým orgánem Sdruņení PAX. V roce 1956 vycházely v nákladu téměř     

50 tisíc kusů (přesně 48 280) a měly dokonce přes devět tisíc předplatitelů, tato vysoká 

čísla vńak zdecimoval nedostatek papíru. 

 

WTK 

Týdeník, jehoņ celý název zněl Wrocławski Tygodnik Katolicki, vyńel poprvé 20. srpna 

1953. Jedním z jeho prvních ńéfredaktorů byl i Tadeusz Mazowiecki, v redakci působili 

hlavně lidé z mladé generace členů PAXu. Z malého regionálního tisku, který měl sotva 

sedmitisícový náklad, se brzy rozrostl i do okolních vojvodství. Od roku 1955 navíc 

začaly vznikat kluby jeho čtenářů a popularita týdeníku stoupala. Zanikl po vyhláńení 

výjimečného stavu v roce 1981 a narozdíl od dalńích novin PAXu uņ nebyl obnoven. 

 

Katolik 

První číslo opolského nedělníku Katolik vyńlo na Ńtědrý den 1954. Navázalo na tradici 

nedělního tisku, která byla ohroņena poté, co stát vńechny dalńí takové týdeníky zakázal 

či zruńil. Náklad regionálního periodika se zpočátku pohyboval okolo sedmi tisíc 

exemplářů, ale v průběhu let postupně stoupal – narůstal přitom hlavně počet 

předplatitelů. V osmdesátých letech se pak působnost Katolika rozńířila na celé Polsko. 

 

Tygodnik Katolicki 

Regionální týdeník začal vycházet 27. května 1956 v Lublinu, v dalńích letech 

expandoval do okolních oblastí a několikrát měnil své jméno a centrálu. Nakonec        

na počátku 60. let zakotvil pod názvem Nowy Nurt v Lodņi. Věnoval se hlavně 

regionálním problémům pokrokových katolíků. V roce svého vzniku vycházel 

v desetitisícovém nákladu. 


