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Komunikace mezi cenzurními institucemi a církevními časopisy v letech 
1956 – 1989 na příkladu Českobratrské církve evangelické 

 
 
Práce Petry du Toit je především rozbor vývoje církevních periodik z evangelického prostředí 
ve vztahu k státní správě v letech 1956-1989. Vymezením období navazuje na svou 
diplomovou práci z r. 2006, obhájená na ETF UK, která se zaměřila na tutéž problematiku 
v letech 1948-1956.  
Struktura práce celkem logicky sleduje problematiku chronologicky a po jednotlivých 
časopisech. První kapitula pojednává o situaci církevního tisku do r. 1948, pak po nástupu 
komunistického režimu a posléze po ukončení reforem z r. 1968. Druha kapitula poskytuje 
přehled některých zásad, mechanismů a praxí církevní politiky komunistického státu. 
Kapitula 3 popisuje obecní pohled státní správy na církevní tisk a rozebírá některé důležité 
strategické dokumenty. V nejrozsáhlejší části práce, tj. kap. 4, Du Toit analyzuje jednotlivé 
evangelické či ekumenické časopisy (Ekumenický bulletin, Kostnické jiskry, Český bratr a 
Bratrstvo). 
Pramenný základ práce tvoří archivní fondy z Národního archivu – Státního úřad pro věci 
církevní (SÚC), Církevní odboru MŠK (CO MŠK) a Sekretariát pro věci církevní (SPVC) – a 
z Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické (ÚAČCE). Na základě porovnání 
získaného materiálu a jeho hodnocení popisuje Du Toit korespondenci a rozhodovací procesy 
mezi státní správou na dozor nad církvemi a církevními činiteli. 
Nejdůležitější přínos práce spočívá v tom, že podává souvislý výklad o vývoji evangelických 
časopisech v období totality vůbec poprvé. Du Toit se podařilo shromáždit dostatek materiálů 
k tomu, aby představila dějiny evangelických časopisů za komunismu pod úhlem vztahu 
církve se státem jako smysluplný příběh. Pramenů je ovšem málo a prokazují velké mezery. 
Du Toit dokázala přesvědčivě analyzovat mechanismy toho, jak v případě církevního tisku 
komunistický režim omezoval či potlačoval jak náboženskou svobodu tak i svobodu tisku. 
Mohla se opřít o řadu studií k prvnímu, tj. potlačování náboženské svobody, ale k praxi 
potlačování svobody tisku v Československu mezi lety 1948-1989 žádná obsáhlejší vědecká 
studie není. 
 
Práce vyvolává ovšem i některé otázky: 
1. Du Toit podává pohled na dějiny dozoru nad církvemi jako jeden kontinuální příběh, který 
mezi roky 1948 a 1989 neukázal téměř žádné výkyvy či proměny, jak tvrdí na str. 46 (snad 
s výjimkou r. 1968-69). Vývoj SÚC, CO MŠK a SPVC jako státního orgánu k účelu regulovat 
a omezovat náboženský a církevní život, je však komplikovanější. První velká reorganizace 
toho úřadu v r. 1956 souvisela s nespokojeností s poměrně liberální linií ze strany KSČ. Po 
zániku SÚC byl zřízen Církevní odbor na Ministerstvu školství a kultury. Du Toit tedy 
opakovaně uvádí chybně, že po SÚC byl založen Sekretariát pro věci církevní (např. str. 35). 
Sekretariát vznikl teprve po druhé velké reorganizaci v r. 1967 a v r. 1969 se rozdělil podle 
federálního uspořádání státu. 
V 60. letech se CO MŠK postupně nacházel v defenzivní pozici vůči církvím (především 
ČCE), které byly čím dál víc agilnější v prosazování svých zájmů a práv. Jeden z klíčových 
bodů, které církevní představitelé opakovaně zmiňovali v jednání se státem o větším veřejném 
prostoru, se týkal vždy církevního tisku.  



Tato situace se definitivně otočila v neprospěch církví v r. 1971, kdy SPVC začal tvrdě 
prosazovat konsolidační politiku vůči církvím. V této fázi vznikl obsáhlý dokument o situaci 
církevního tisku z r. 1976, který Du Toit sice analyzuje (str. 39 násl.), ale mohla snad více 
vytěžovat (především tabulky s informacemi o všech církevních periodikách, které byly ke 
zprávě připojeny). 
Zde se možná vymstilo to, že Du Toit použila novější odbornou literaturu k dané problematice 
(např. články v časopisu Církevní dějiny k otázce SÚC/CO MŠK) spíše skrovně. Určitě se 
tady projevuje také to, že zatímco archivní fond SPVC je inventarizován a zpřístupněn 
kompletně, archivní materiály z CO MŠK jen velmi částečně. Vzniká proto snadno zavádějící 
dojem, že způsob fungování kontroly nad církvemi a církevním tiskem z doby normalizace 
platil také v 60. letech. 
2. Práce vychází z archivních pramenů o evangelickém církevním tisku, ale nepoužívá 
časopisy samotné. Tak se může stát, že slyšíme o námitkách ze strany SPVC k některým 
článkům v Kostnických jiskrách nebo Českem bratru, nebo o jejich obhajobě ze strany 
církevního vedení ČCE (str. 68 násl. a 96 násl.), ale nevíme, o čem články pojednávaly. 
Obzvlášť v těchto dvou případech je třeba shrnout obsah článků, kvůli kterým SPVC důrazně 
zasáhl. 
3. Mezi vznikem Hlavní správy tiskového dohledu (HSTD, str. 10 násl.) a vznikem SÚC je 
důležitá paralela. Působnost obou orgánů se posunula z půdy KSČ do státní správy. Podle Du 
Toit „[j]e věcí historické interpretace, zda tento krok vnímat jak částečné oddělení stranické a 
státní moci, čí je jejich definitivní propojení a faktické ztotožnění.“ Právě praxe a fungování 
SÚC, CO MŠK a SPVC ukazuje, že došlo k ztotožnění státních zájmů se stranickými. 
Všechny důležité, strategické dokumenty SÚC atd. k otázce církevního tisku a církví vůbec 
vznikly jako zprávy k projednávání a odsouhlasení pro ÚV KSČ. Fungování HSTD nejspíše 
ukazovalo něco velmi podobného. Zde by Du Toit měla být právě na základě svého bádání 
explicitnější. 
4. Je třeba polemizovat s tvrzením, že „prof. Hromádka byl pro komunistické vedení 
nejspolehlivějším ‚kádrem‘ nejen v řadách ČCE, ale v církevních kruzích obecně“ (str. 51). 
Není pochyb o tom, že J.L. Hromádka byl pro režim klíčový v prosazování některých opatření 
církevní politiky v ČCE, ale je třeba dodat, že si zachoval určitý odstup od něj. Ve srovnání 
s některými teology a činiteli z ČCE nebo především ČsC(H) a ŘKC prosazoval ovšem 
otevřeně svou vlastní, hlavně mezinárodně ekumenickou agendu. 
5. Myšlenka, že socialismus neměl „daleko k ideovému zázemí české reformace“, byla pro 
mnohé evangelíky přesvědčivá v jejich postoji ke komunistickému režimu. Nemalý počet 
členů církve byl též v KSČ. Poznámka, že tato spřízněnost byla „zdánlivá a účelově 
konstruovaná komunistickými ideology“ (str. 62, pozn. 195) svědčí především o autorčině 
potíži přenést se do myšlenkového světa evangelíků v období komunismu. 
6. Zdeněk Mixa (str. 63 a 96) byl ředitelem SPVC MK v České socialistické republiky. 
Federální úřad vedl Karel Hrůza. 
7. Není jasné, jak Du Toit může dojít k závěru, že Kostnické jiskry byly jediným časopisem, 
jejíž vydání bylo načas pozastaveno (73), když v r. 1972 došlo k zastavení časopisu Bratrstvo 
vůbec (str. 117). 
8. K osobě Pavla Šimka (str. 101) je třeba dodat, že byl mezi lety 1963 až 1969 členem vedení 
ČCE (synodní kurátor, tj. nejvyšší post pro laika v ČCE) a autorem několik memorand o 
náboženské svobodě v 60. letech. 
9. Na str. 118 používá autorka poměrně nešťastnou formulaci: „Státní správa chtěla, aby 
náboženský časopis měl společenský přesah, ale hlavně – musel to být přesah marxistický. 
Tím vznikala vpravdě nekonvenční situace, kdy obvyklé transcendentní touhy křesťanské 
musely být zasazeny do širokého rámce všeobecné propagace jiného, zcela protikladného 
‚přesahu‘ – ideálu kulturní revoluce.“ Z toho by mohla vyplývat, že křesťanská teologie nebo 



i víra se nezabývá sociálními nebo politickými otázkami. V křesťanské tradici naopak existuje 
od 19. století tradice tzv. politické teologie, která zdůrazňovala sociální spravedlnost. To, co 
státní správa požadovala od církve ve smyslu poukázat na příbuznost křesťanského sociálního 
učení s marxismem, nebylo tedy něčím novým nebo dokonce „nekonvenčním.“ Požadavek ze 
strany státu byl ale v zásadě jiný: režim chtěl po církvi projevy loajality, legitimizace a 
poslušnosti, a to formou článků určitého obsahu v církevním tisku.  
 
Přes tyto kritické poznámky doporučuji práci Petry du Toit k přijetí. Práci hodnotím jako 
velmi dobrou. 
 
Dr. Peter Morée 
Katedra Církevní dějiny  
ETF UK 
 
 
 
 


