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Předložená bakalářská práce je důkladným zpracováním dějin římskokatolické farnosti v Ústí 

nad Orlicí v padesátých letech minulého století. Autor se zde zaměřil na vnitřní život církve a 

na vyjednávání s komunistickým režimem. Za hlavní přednost práce považuji Sklenářovo 

rozhodnutí pro mikrohistorický pohled – na detailní analýzu toho, jak lidé prosazovali své 

zájmy, kde podlehli tlaku ke konformitě a kde se naopak režimu vzepřeli. 

Navzdory dominantní orientaci na činnost děkana Boštíka práce není pojata čistě biograficky, 

nýbrž orientuje se na obecnější otázky přežití lidí v komunistické diktatuře. Autor zvolil jako 

dominantní dvě perspektivy – sledoval děkana Václav Boštíka jako stavitele (v dostavbě 

kostela nebo opravě morového sloupu) a jako kněze (podoby pastorační činnosti, vysluhování 

svátostí, výuku náboženství). Právě v této dvojí volbě se Sklenářovi podařilo přesvědčivě 

ukázat napětí mezi vnějškovým přizpůsobením římskokatolické církve, vedeným snahou o 

vnitřní autonomii, resp. přežití, a otevřeným konfliktem s představiteli režimu a jejich 

snahami o potlačení vlivu církve. 

Za velmi důležité považuji autorovo zpochybnění běžných periodizačních mezníků (1948, 

1953, 1956, 1968). Z pohledu dějin římskokatolické církve se šedesátá léta nejeví jako prostor 

uvolnění a liberalizace režimu, nýbrž spíše jako utužení útlaku. Naopak lze v padesátých 

letech nalézt řadu motivů, které se vzpírají zařazení do schématu jednostranného útlaku církve 

režimem (viz pozlacení morového sloupu nebo Boštíkovo vyznamenání „za krásu a zvelebení 

vlasti“ z roku 1956). 

Pokud bych měl identifikovat motiv, který může Sklenářovi v budoucnu bránit v dalším 

interpretačně korektním postupu, viděl bych ho v tezi o protikladnosti římskokatolické nauky 

a marxismu. Autorovi nelze upřít snahu o důkladné empirické zdůvodnění této teze, která 

však přesto není úplně přesvědčivě doložena. Jednak ji lze poměrně snadno vyvrátit pozdější 



teologií osvobození, která Sklenářem pečlivě oddělované myšlenkové motivy úspěšně 

spojuje, jednak bychom bez možných spojnic mezi těmito původně vzdálenými 

myšlenkovými proudy těžko vysvětlili příklon některých kněží k socialistickým (či alespoň 

socialismu blízkým) postojům již v padesátých letech (a museli bychom opět použít klišé o 

mrzkém oportunismu, zištných zájmech nebo mravní slabosti dotčených osob). 

Ač v tomto dílčím bodě se Sklenářem zásadně nesouhlasím, považuji ho za jednu z badatelsky 

i intelektuálně nejvýraznějších osobností jeho generace. Zvlášť pokud by se v budoucnu byl 

ochoten vydat i dalšími směry – a postavit vedle sebe osudy kněží, vystavených „tvrdému“ 

útlaku (např. v lágrech), „měkkému“ útlaku (jako např. Boštíka) i těch, kteří socialistický 

příslib přijali (některého z členů Mírového hnutí katolického duchovenstva), mohl by se v 

budoucnu stát významným historikem římskokatolické církve v období komunistického 

režimu. Na této cestě podle mého názoru rozhodně stojí za to Michala Sklenáře podpořit. 
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