
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra biblických věd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jan Primus 
 
 

Jan Merell jako překladatel a biblista 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D. 
 
  
 
 

Praha 2013 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 
prameny a literaturu. 
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 
 
 

V Praze dne 10. dubna 2013     



 

Bibliografická citace 

Jan Merell jako překladatel a biblista [rukopis] : diplomová práce / Jan Primus ; vedoucí 
práce: PhDr. Mgr. Josef Bartoň, Th.D. -- Praha, 2013. -- 75 s. 

 

Anotace 
Obsahem diplomové práce je zpracování a prezentace dostupných materiálů o životě 
a díle kněze, biblisty, pedagoga a děkana Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty prof. 
ThDr. Jana Merella.  
Cílem práce bylo z dostupných pramenů zdokumentovat jeho životní osudy v kontextu 
historických událostí, především z období, kdy byl Jan Merell konfrontován 
s proticírkevní perzekuční politikou totalitních režimů 20. století jednak v průběhu 
okupace Československa armádami nacistického Německa a následně i během nástupu 
a upevňování moci komunistického režimu.  
Dále měla práce podat stručný přehled bohaté literární a vědecké činnosti Jana Merella, 
díky níž se zařadil na přední místa mezi zástupci české biblické vědy a jeho význam 
a věhlas překročil i hranice naší země.  
Jan Merell patří, i přes rozporuplné názory na některé aspekty jeho veřejného působení, 
k významným představitelům české a československé katolické církve. 

Klí čová slova 
20. století, Jan Merell, dějiny, biblistika, exegeze   

 

Abstract 
The present work strives to process, present and interpret the available materials relating 
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and Methodius Theological Faculty, Jan Merell. 
The main aim of the work was to document his life path within the context of historical 
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occupation of Czechoslovakia by the army of the Nazi Germany and during the 
establishment and consolidation of the communist regime. 
Besides, the present work provides an overview of the rich literary and research work of 
Jan Merell that has made him one of the most prominent Czech biblical scholars and 
won him international reputation as well. 
Despite critical opinions questioning some aspects of his public activity, Jan Merell 
undoubtedly ranks among the most important personalities of Catholic church both 
in Czech context and abroad. 
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Úvod 
Písmo svaté, ona Kniha knih, dílo lidské i Božské zároveň, poskytuje nekonečný 

prostor pro inspiraci všem, kdo se jím zabývají. Písmo inspiruje běžného čtenáře stejně 

tak jako hlubokého mystika.  Svou krásou nadchne prostého věřícího i vzdělaného 

teologa. Ostatně zabývat se studiem Písma svatého je bez uchvácení jeho krásou a bez 

lásky k němu prakticky nemožné.  

Jan Merell byl jedním z těch, kteří byli Písmem nejen inspirováni, ale především 

uchváceni. Při četbě jeho prací se na čtenáře jeho vášeň pro Písmo a láska k němu 

doslova přenáší. Svou uchvácenost Písmem pak proměnil v jeho celoživotní studium 

a zkoumání, které přetavil do celé řady literárních počinů, které dodnes překvapují svou 

odborností, ale i srozumitelností. Jan Merell byl jedním z nejvýznamnějších českých 

biblistů, který jen shodou nepříznivých historických okolností nemohl svůj vědecký 

talent plně rozvinout. Jeho nadějné začátky, představované především rozluštěním 

papyru P4 a publikováním jeho textu, přibrzdila II. světová válka a s ní spojená 

německá okupace Československa. Občanské postoje mladého kněze, začínajícího 

vědce a vysokoškolského pedagoga dovedly až do hrůzy koncentračních táborů, odkud 

se vrátil s podlomeným zdravím, ale žel také charakterem. Již dále nenašel odvahu 

otevřeně i za cenu osobních obětí pojmenovat zlo a vystoupit proti němu. Jeho opatrné 

postoje, kterými si vysloužil četnou kritiku, na druhé straně zachránily existenci 

a relativní kvalitu teologické fakulty.  

Je však s podivem, že byť nejednoznačně vnímaná, přesto velmi významná postava 

Jana Merella se dosud nedočkala systematické ucelené studie zabývající se jeho životem 

i obsáhlým dílem, což bylo hlavní motivací autora této práce.   

Vzhledem k tomu, že téma nebylo až dosud zpracováno, nabízelo se více možností 

jeho uchopení autorem:  

1. zpracování biografie Jana Merella včetně stručné charakteristiky jeho díla;  

2. zpracování některého z významných úseků Merellova života; 

3. zpracování některého z významných vědeckých nebo literárních počinů Jana 

Merella; 

4. zpracování díla Jana Merella se zvláštním zřetelem na jeho podíl na překladech; 

5. případný rozbor některé z jeho exegezí. 
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Autor se nakonec rozhodl pro zpracování Merellovy biografie a stručného přehledu 

jeho díla, a to především z následujících důvodů:  

1. množství dostupného archivního materiálu nebylo dostačující k tomu, aby bylo 

možno zpracovat pouhý výsek Merellova života; 

2. nedostatečná zkušenost autora s kritickým srovnáním odborných textů v oblasti 

biblistiky, papyrologie, biblických překladů a textové kritiky.  

Práce je rozdělena do dvou základních částí, z nichž první se zabývá životními osudy 

Jana Merella v kontextu relevantních historických událostí. Zvláštní pozornost autor 

věnoval období působení Jana Merella ve funkci děkana CMBF na pozadí vývoje 

ingerence státní moci do života církve obecně a tedy i teologické fakulty.  Tato část 

obsahuje i čtyři pasáže označené jako „Exkurs“. Tyto pasáže pojednávají o událostech, 

které sice patří do kontextu doby, ale osoby Jana Merella se dotýkají nepříliš významně.  

Druhá část práce je věnována dílu Jana Merella. Zvláštní oddíl popisuje okolnosti 

spojené s nejvýznamnějším Merellovým badatelským počinem, s rozluštěním 

a publikací textu papyru P4. Dále podává autor výčet Merellových nejvýznamnějších 

publikací, které jsou pro přehlednost rozděleny do kategorií skript, odborných prací 

a publikací určených pro širší veřejnost. Každé uvedené dílo doplnil autor práce 

stručným obsahem a pokusil se vystihnout to nejpodstatnější, co titul sděluje.
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1. Život Jana Merella 
Kontroverzní osobnost Jana Merella byla nade vší pochybnost obětí své doby. Jan 

Merell prožil svá vrcholná tvůrčí léta v nesvobodě, dílem jako vězeň koncentračního 

tábora, dílem jako nástroj uplatňování zvrácené církevní politiky totalitním režimem 

v Československu. Život Jana Merella byl neustálým manévrováním mezi ideály 

biblického vědce, schopného pedagoga a akademického funkcionáře, jemuž byla jeho 

fakulta smyslem života na straně jedné, a neustálou nutností činit více či méně přijatelné 

kompromisy v zájmu dosažení maxima možného na straně druhé. Je zřejmé, že 

Merellovy postoje byly a nejspíš stále budou předmětem kritických úvah. Je však jisté, 

že Merellova možná poněkud bojácná pasivita tváří v tvář zvrácené proticírkevní 

politice totalitního režimu v podání mocenských aparátů řízených KSČ vyplývala 

především z Merellovy negativní a velmi bolestné zkušenosti učiněné v průběhu jeho 

věznění v Terezíně a v Dachau. Merell v sobě nenašel odvahu riskovat opakování této 

zkušenosti a raději zvolil metodu pasivní rezistence a kompromisů se státní mocí za 

cenu ústupků, než by, jak se domníval, ohrozil „svou“ školu v její samotné existenci. 

Merellovi nelze upřít, že i díky jeho působení poskytovala fakulta kvalitní vzdělání. 

Rovněž má nemalý podíl na tom, že fakultu opouštěli v naprosté většině dobře 

připravení kněží. 

1.1. Mládí a studia 
Jan Merell se narodil 10. 5. 1904 v Praze na Královských Vinohradech. Jeho otcem 

byl městský zřízenec, podúředník Zdislav (některé prameny uvádějí Zdeněk)1 Merell, 

pocházející z tehdejší Haliče, dnes Ukrajina, matka Jana (Johanna), rozená ze 

Schluderpacherů, pocházející z Mohelnice na Moravě. Rodina žila na Královských 

Vinohradech, v ulici Řípská č. p. 23. Pokřtěn byl jako Jan Křtitel v arciděkanském 

kostele u sv. Ludmily na Královských Vinohradech, křtícím byl tzv. kooperátor 

P. Antonín Hoffmann. 10. 8. 1905 se narodil bratr Jana Merella Josef, který se později 

rovněž stal knězem a členem rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.2  

Po absolvování základního vzdělání studoval Jan Merell v letech 1915–1923 na 

Arcibiskupském gymnáziu v Praze – Bubenči, jejímiž pedagogy byli mj. prof. Ovečka a 

                                                 
1 Archiv Univerzity Karlovy v Praze, fond Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 1891–2001, 
neinventarizováno. Katalog fakulty teologické, katalog studentů, roč. 1924. Dále jen Archiv UK, fond 
KTF. 
2 Centrum dějin české teologie, fond Jan Merell, neinventarizováno, svazek personalia, autobiografie. 
Dále jen CDČT, fond Jan Merell. 
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prof. Jež, filosof a lingvista,3 Merellův pozdější pedagog i na teologické fakultě. 

Studoval s výborným prospěchem a studium ukončil 23. 6. 1923 maturitní zkouškou.4  

Vzhledem ke své touze stát se knězem se Jan Merell zapsal ke studiu na Teologické 

fakultě  v Praze. Jeho bohoslovecká formace probíhala v kněžském semináři v budově 

dnešního Klementina pod vedením rektora Msgre. Jana Říhánka a spirituála P. Štely. 

Z dochovaných záznamů v Protokolech o odborných zkouškách lze mít za to, že jako 

student byl Jan Merell velmi nadaný a svědomitý. Všechny předepsané zkoušky skládal 

vždy napoprvé a nikdy neobdržel jiné hodnocení než eminenter.5 Mezi pedagogy, kteří 

tehdy na teologické fakultě vyučovali a jejichž přednášky student Merell navštěvoval, 

byli mj. prof. Jan Budař a prof. Jaroslav Sedláček, vyučující biblická studia, dále pak 

prof. Alois Kudrnovský, přednášející křesťanskou filosofii a dogmatickou teologii, dr. 

Cyril Jež, přednášející filosofii.  Dále možno ještě zmínit prof. Josefa Cibulku, prof. 

Václava Hazuku, prof. Josefa Kachníka a prof. Aloise Soldáta.6  

Po absolvování studií a složení všech předepsaných zkoušek přijal Jan Merell dne 

3. 7. 1927 vkládáním rukou pražského arcibiskupa Jana Kordače kněžské svěcení 

a téhož roku (1. 9. 1927) nastoupil jako kaplan do pohraničního západočeského města 

Stříbro. Zde působil ve složitém, protože v jazykově smíšeném prostředí s českou 

menšinou a na základě pozitivních hodnocení jeho práce7 byl již po dvou letech 

(1. 8. 1929) přeložen na jednu z nejvýznamnějších pražských far na Smíchově, kde 

působil po boku preláta Msgre. Jana Paulyho jako kaplan a v několika školách jako 

výpomocný učitel náboženství. Kromě povinností z uvedeného vyplývajících se 

intenzivně věnoval i přednáškové činnosti v různých institucích a v neposlední řadě 

byla významným polem jeho působnosti i charitativní činnost, když se v době světové 

hospodářské krize věnoval organizování různých forem pomoci ve prospěch 

nezaměstnaných, jako např. věnování výtěžků ze svých přednášek na poskytování 

potravinové i jiné materiální pomoci rodinám nezaměstnaných.8 

Jan Merell však neustával ani ve svém dalším vzdělávání. V r. 1933 získal po složení 

předepsaných rigorozních zkoušek doktorát teologie obhájením disertační práce Bolest 

                                                 
3 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia, vzpomínky. 
4 Tamtéž, svazek personalia, autobiografie. 
5 Archiv UK, fond KTF. Katalogy fakulty teologické, protokoly o odborných zkouškách. 
6 Tamtéž. Katalog studentů, zápisy předmětů. 
7 Archiv Arcibiskupství pražského, složka Jan Merell, 1279/1935, neinventarizováno. Dále jen Archiv 
AP. Pochvala je pozdějšího data, ale obsahuje i zmínku z Merellova působení ve Stříbře. 
8 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia, vzpomínky. 
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v Písmě sv. Starého a Nového zákona, promován pak byl 28. 6. 1933. Od 1. 10. 1933 se 

stává na bohoslovecké fakultě suplentem biblického studia Nového Zákona. Dne 1. 10. 

1937 jako asistent pověřen na bohoslovecké fakultě Karlovy university suplováním 

přednášek Nového zákona. 1. 12. 1934 byl dr. Jan Merell na základě vlastní žádosti 

jmenován 2. asistentem bohoslovecké fakulty s povinností prohlubovat své znalosti a 

vědomosti v oblasti novozákonní biblistiky, od 1. 4. do 30. 11. 1934 byl ustanoven 

administrátorem excurrendo v Praze na Zlíchově. 

Již coby 2. asistent Teologické fakulty odjíždí roku 1934 Dr. Merell do Říma, kde se 

na Papežském biblickém institutu Pontificium Institutum Biblicum dále vzdělával 

(1934–1936) mj. pod vedením pozdějšího známého kardinála Bey.  

V letech 1936–37 pak při studiu na pařížské Sorbonně (Faculté des Lettres 

(Université de Paris) a École pratique des Hautes Études) rozšiřoval své vzdělání 

v oblasti papyrologie a biblické filologie. Svůj rozhled pak rozšířil během svých 

studijních pobytů na univerzitách v anglickém Oxfordu a Cambridgi a rovněž 

i v belgické Lovani.9 Výsledkem tohoto úsilí byl zřejmě vrcholem Merellovy badatelské 

činnosti, neboť v jeho rámci uskutečnil svůj zřejmě nejvýznamnější badatelský počin – 

rozluštění papyru P 4. Podrobněji k tématu bude pojednáno dále.  

Okupace a následně i tragédie 2. světové války však Merellovo další badatelské úsilí 

drasticky přerušila. Merell již nemohl absolvovat další ze svých plánovaných 

zahraničních studijních pobytů, tentokrát v Palestině, stejně tak již neuskutečnil svou 

cestu do Německa a Itálie, na níž mu 1. 6. 1939 bylo Ministerstvem školství a národní 

osvěty schváleno stipendium ve výši 3.000,- Kč.10  Merell se stačil ještě v r. 1939, 

takřka v předvečer německé okupace Československa habilitovat na teologické fakultě 

habilitační prací s názvem Papyry a kritika novozákonního textu. Jeho práce byla 

hodnotiteli přijata velice příznivě.11 Na základě pozitivní kritiky jeho habilitační práce 

byl Merell připuštěn k následnému habilitačnímu kolokviu, kde komise prověřila 

Merellovy znalosti v následujících oblastech: (1) význam papyrů pro novozákonní 

textovou kritiku, (2) textová kritika staroslověnského překladu, (3) význam slova 

papyrus, (4) charakter evangelia sv. Lukáše a (5) otázka stáří papyrů následně pak 

i k přednášce na téma: (1) Kristovo evangelium a evangelia, (2) otázka synoptická, 

                                                 
9 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia. 
10 Tamtéž, svazek úřední korespondence. 
11 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia. 
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(3) exegeze Flp 2, z nichž zkušební komise vybrala pro přednášku téma Kristovo 

evangelium a evangelia evangelistů.12 Po úspěšném absolvování byl 24. 3. 1939 

jmenován soukromým docentem pro obor biblického studia novozákonního a vyšší 

exegeze na bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze.13 

1.2. Pedagog teologické fakulty 
Počátek Merellovy pedagogické činnosti lze datovat již do doby jeho působení coby 

kaplana v západočeském Stříbře, kde kromě standardních kaplanských povinností bylo 

jeho úkolem vyučování náboženství na školách a zejména pak v rámci jeho působení 

na smíchovské faře, kde, jak bylo zmíněno výše, působil na několika školách jako 

výpomocný učitel náboženství a kde započal i svou přednáškovou činnost pro nejširší 

veřejnost.  

Zlom v Merellově pedagogické dráze nastal jeho jmenováním 2. asistentem 

na teologické fakultě v Praze. Na základě své žádosti o jmenování ze dne 14. 11. 193414 

byl rozhodnutím, přijatým na poradě profesorského sboru fakulty ze dne 23. 11. 1934 

jednomyslně do funkce schválen a k 1. 12. 1934 jmenován 2. asistentem na dobu 2 let, 

tj. do prosince r. 1936. Toto jeho jmenování pak bylo následně v letech 1936 a 1938 

opakovaně prodlouženo.15 Jak je řečeno výše, veniam legendi bylo Merellovi uděleno 

rozhodnutím ze dne 24. 3. 1939.16  Poněvadž však jednou z povinností asistenta Merella 

bylo další vzdělávání, byl opakovaně vyslán ke studiu do Říma a Paříže (viz výše).   

Vlastní Merellovo pedagogické působení na teologické fakultě započalo studijním 

rokem 1937/38, kdy byl Merell jmenován suplentem biblického studia Nového zákona. 

Jeho předválečná pedagogická činnost však byla přerušena po známých událostech dne 

17. listopadu 1939, kdy došlo k uzavření všech českých vysokých škol včetně 

teologické fakulty. Ačkoli s německým komisařem pro teologickou fakultu Wilhelmem 

Saurem byla vedena jistá jednání o omezeném výzkumném provozu na uzavřené 

fakultě, nebyla k tomu ve skutečnosti politická vůle.17 Členové pedagogického sboru 

včetně Merella byli počínaje rokem 1940 dílem posíláni na dovolenou, dílem 

                                                 
12 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia. 
13 Tamtéž. 
14 Tamtéž, svazek úřední korespondence. 
15 Tamtéž, svazek personalia, jmenování. 
16 Tamtéž. 
17 NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990. 1. vydání. Praha: Karolinum 2007,  
s. 27. Dále jen NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990. 
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pensionováni.18 Merellovi sice bylo pro období let 1940–1942 opět obnoveno 

jmenování asistentem a byl zpočátku zaměstnán na fakultě s povinností zejména péče o 

knižní fondy, ale záhy byl i on poslán na dovolenou, která trvala až do konce září 1942. 

K 1. říjnu však nebylo obnoveno jeho jmenování asistentem. Proto byl ustanoven 

administrátorem farnosti u sv. Gotharda v Praze – Bubenči.19 Zároveň také, již ale 

poloilegálně přednášel na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti v Dolních Břežanech, 

založeném dekretem pražského arcibiskupa kardinála Karla Kašpara ze dne 5. 1. 1940. 

1.3. Nacistická okupace 
Významným mezníkem Merellova kněžského i pedagogického působení se pak stal 

14. srpen 1943, kdy byl v Praze zatčen Gestapem, pravděpodobně na udání. Nejprve byl 

internován ve františkánském klášteře proměněném v internační tábor pro nepohodlné 

kněze v Zásmukách. Tento internační tábor zvaný Demeritenhaus začal fungovat 

15. listopadu 1941, kdy zde byl internován první kněz. Teprve po dalším půlroce 

následoval další, ale pak se již tábor začal rychle rozrůstat. Kněz, který dostal výzvu, 

aby sem nastoupil, nebo sem byl přivezen, což byl případ i Jana Merella, zde musel žít 

na své útraty, plat mu byl zastaven, měl zakázáno opouštět tábor a kromě soukromé mše 

svaté nesměl vykonávat žádnou jinou bohoslužebnou činnost, nesměl přijímat návštěvy 

a jeho korespondence podléhala cenzuře. Internovaní rovněž museli manuálně pracovat 

a povinně se účastnit výuky německého jazyka.20  30. 9. 1943 byl pak Merell převezen 

do věznice na pražské Pankráci, kde mu bylo sděleno obvinění ze sabotáže Vůdcova 

nařízení, které se měl dopustit tím, že přes zákaz vyučoval ve studijním roce 1942/43 na 

zmíněném Arcidiecézním bohosloveckém učilišti v Dolních Břežanech. Vyslýchán zde 

byl nechvalně proslulým vrchním kriminálním tajemníkem gestapa Kurtem 

Oberhauserem.  Merell během tvrdých výslechů svou pedagogickou činnost v Dolních 

Břežanech nepopíral. Dle vlastních slov se mu však podařilo zatajit, že na faře v pražské 

Bubenči, kde v tomto období vypomáhal v duchovní správě, působil pod krycí 

hlavičkou filatelistického spolku ve skupině, která podporovala rodiny zatčených 

českých odbojářů.21 Následoval pak transport do koncentračního tábora v Malé pevnosti 

                                                 
18 Tamtéž, s. 28. 
19 Archiv AP, složka Jan Merell, 13535/1942, 17234/1942. 
20 BENEŠ, Josef. Vzpomínám. In Slovo a život. Sborník studií k 70. narozeninám ThDr. Jana Merella. 
Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1974, s. 10–11. Dále jen Slovo a život. 
21 Podle informací, které nelze hodnověrně ověřit, byla skupina napojená na ilegální odbojovou 
organizaci „Bílý lev“, což by znamenalo, že Merell byl jejím členem. Tuto skutečnost se však Merell 
dozvěděl až po skončení války. Archiv dokumentačního oddělení památníku Terezín, vzpomínka č. 1186, 
Jan Merell, s. 5. Dále jen Archiv Památník Terezín. 
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v Terezíně (20. 10. 1943), kde Merell vystupoval jako vysokoškolský pedagog a docent. 

Své kněžství, jak později napsal, příliš nezdůrazňoval, neboť kněží byli obecně 

v nacistických věznicích a koncentračních táborech vystavováni zvýšené perzekuci.22 

V Terezíně byl Merell postupně přidělován k pracovním skupinám vězňů (Komando) 

pro stavební práce (Baukomando), kam byli přidělováni téměř všichni nově příchozí 

vězni, následně pracoval na stavbě dráhy v Ústí nad Labem, pak působil 

v tzv. Komandu SS, které v Lovosicích vykonávalo nejrůznější úklidové, stěhovací 

a údržbářské práce.23 V konečné fázi svého pobytu v Terezíně byl pak přidělen do 

táborové prádelny.  

Merell se od počátku svého pobytu v koncentračním táboře zapojil do aktivit, které 

spoluvězňům usnadňovaly již tak tvrdý táborový život. Zapojoval se do přednáškové 

činnosti přednáškami o zážitcích ze svých četných cest, dále pak z oblasti egyptologie, 

papyrologie a v neposlední řadě přednášel i na biblická témata. Kromě přednášek pak je 

doloženo Merellovo vzorné chování ke spoluvězňům. Merell měl s ostatními spoluvězni 

značnou solidaritu a často se s nimi dělil o své příděly jídla z nečetných balíčků, které 

vězni směli dostávat z domova.24 Během jeho pobytu v Terezíně rovněž Merellovi 

zemřela matka, což mu bylo oznámeno až se značným zpožděním. 5. 12. 1944 byl pak 

Merell transportován do koncentračního tábora v Dachau. Tento koncentrační tábor byl 

od r. 1942 určen k soustředění veškerého internovaného duchovenstva. Jeho branou 

prošlo 2771 kněží, z toho 122 z Československa.25 Zde se Jan Merell setkal 

i s internovaným Josefem Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem a kardinálem. 

Merell po svém příchodu obdržel číslo 135123, byl zpočátku přidělen k práci na 

zahradě, ale vzhledem k jeho neustále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu26 byl uznán 

neschopným práce venku a přidělen do dílny na šití vojenských stanů. Ani zde však 

neustával ve své přednáškové činnosti pro spoluvězně, často i v cizích jazycích, které 

ovládal. Symptomatická je jeho přezdívka, kterou obdržel právě v Dachau – „Agrafa“. 

V Dachau pobýval až do osvobození koncentračního tábora americkou armádou 

29. 4. 1945. 

                                                 
22 Tamtéž, s. 6. 
23 Merell vzpomíná, jak jeho pracovní skupina dostávala za úkol opravovat a čistit množství 
dopravovaných rozhlasových přijímačů, zabavených pravděpodobně zatčeným lidem z celé Evropy, které 
byly po opravě a renovaci opět prodávány. Archiv Památník Terezín, vzpomínka č. 1186, Jan Merell, s. 6. 
24 „Patřil po všech stránkách k vynikajícím a krásným zjevům v Terezíně.“ Archiv Památník Terezín, 
vzpomínka č. 1063, příloha 3, Josef Beneš. 
25 BENEŠ, Josef. Vzpomínám. In Slovo a život, s. 11. 
26 Merell v Dachau onemocněl skvrnitým tyfem, příznaky nemoci pociťoval ještě po osvobození  
a návratu do Prahy. Archiv Památník Terezín, vzpomínka č. 1186, Jan Merell, s. 9. 
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Za svou činnost během okupace i za své postoje a chování v průběhu svého věznění 

byl Merell v průběhu let 1947–48 vyznamenán Československým válečným křížem 

1939, Čs. válečnou vojenskou medailí za zásluhy I. stupně, Pamětním odznakem 

druhého národního odboje ministerstva vnitra a Pamětním odznakem SOPV za 

osvobození Československa v letech 1939–1945.27 

1.4. Období po II. světové válce 
Po návratu do vlasti  Merell bez ohledu na svůj stále ještě ne dobrý zdravotní stav 

opět zaujal své místo na teologické fakultě a k 1. červnu 1945 byl po tříleté přestávce 

opět jmenován asistentem tamtéž. Fakulta totiž bezprostředně po osvobození 

Československa obnovila svou činnost a hned na prvním zasedání profesorského sboru 

17. 5. 1945 bylo rozhodnuto o organizaci letního zkráceného semestru od června do září.  

Rok 1946 byl pro Merella velmi významný. Poté, co v srpnu zastupoval pražskou 

teologickou fakultu na mezinárodním kongresu Pax Romana ve švýcarském Fribourgu 

a zároveň byl zde pověřen nákupem odborné literatury,28 došlo s účinností od 1. října 

1946 k jeho jmenování dekretem presidenta republiky mimořádným profesorem pro 

obor biblického studia Nového zákona.29  

Únorové události roku 1948 však znamenaly zásadní zlom v běhu československých 

dějin, což mělo fatální důsledky i pro teologickou fakultu. Obecně známé 

protináboženské a proticírkevní postoje nového režimu nenechaly nikoho na pochybách, 

že krátké nadechnutí akademických svobod po skončení války skutečně nebude mít 

dlouhého trvání. Nicméně postup státní moci vůči teologické fakultě byl relativně 

pozvolný. Počáteční řádění akčních výborů se teologické fakulty zprvu netýkalo. Ústava 

z 9. května 1948 však díky ustanovení o státní kontrole škol, včetně vysokých, de facto 

vzala vysokým školám dosavadní autonomii a nezávislost.30  Následující kroky státní 

moci, zahrnující utužení státního dozoru nad školami, stejně jako pokus ovlivňovat 

obsah výuky (zavedení výuky společenských věd na teologických fakultách) byly jen 

předzvěstí tvrdého kursu, nastoupenému v polovině roku 1949, který znamenal 
                                                 

27 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia, osobní dotazník 
28 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia. 
29 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia, jmenování 
30 Svoboda fakult a učilišť byla omezována a rušena postupně, přičemž proces zestátnění byl 
dovršen  v r. 1950. Rok 1948 nicméně zásadní kroky státní moci vůči těmto učilištím a fakultám 
nepřinesl. Postup proti církvím měl v počáteční fázi jiné priority a fakultám byla věnována jen malá 
pozornost. Ke změně došlo až v souvislosti s tzv. novou linií církevní politiky (od ledna 1949), která 
vedla k radikalizaci politických a administrativních opatření, jež směřovala k ovládnutí a podřízení 
církve. KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. 1. vydání. Brno: Doplněk, 
1993, s. 58n. NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 67. 
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mj. zákaz vysílání studentů ke studiu do zahraničí, stejně jako znemožnění návratu do 

Československa těm, kteří v zahraničí v této době studovali, dále redukce počtů 

uchazečů přijatých ke studiu na teologických fakultách a především přijetí tzv. 

církevních zákonů – zákon č. 217/1949 Sb. o zřízení Státního úřadu pro věci církevní 

a zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 

společností, které přinesly církvím, a tedy i teologickým fakultám, naprostou závislost 

legislativní, kontrolní i ekonomickou. Vyvrcholením této etapy postupu státní moci vůči 

církvím a teologickým fakultám bylo přijetí zákona č. 58/1950 Sb. o vysokých školách, 

které vyňalo teologickou fakultu v Praze ze svazku Karlovy univerzity, stejně jako 

Cyrilo-Methodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci ze svazku Univerzity 

Palackého, a zároveň zmocnilo vládu ke zřizování, rušení, dělení, slučování apod. 

svými prováděcími nařízeními.31  

Merella však toto období, jinak velmi tragické, zastihlo v plném pracovním zatížení. 

Přednášel obecný i zvláštní úvod do Nového zákona, Exegezi Nového zákona, vedl kurs 

novozákonní řečtiny, seminář novozákonní exegeze a vyšší kurs biblické řečtiny. 

Kromě této přednáškové činnosti působil ve zkušební komisi pro státní zkoušky 

a rigorosa, komisi publikační a byl členem fakultního provozního výboru.32 Kromě toho 

zastával funkci ředitele semináře pro novozákonní exegezi.  

24. 1. 1949 pak Jan Merell před komisí složené z prof. Hegera, prof. Vašici a děkana 

fakulty prof. Beneše obhájil své práce Úvod do četby Nového zákona (Praha 1947) 

a Studium a četba bible podle encykliky o časovém podporování biblických studií.33 Na 

základě úspěšné obhajoby byl Ministerstvu školství, věd a umění podán návrh na 

jmenování Jana Merella řádným profesorem. K tomuto jmenování došlo dekretem 

Státního úřadu pro věci církevní ze dne 2. října 1950 s účinností od 1. září 1950. Jan 

Merell se tedy stal řádným profesorem Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké 

fakulty v Praze, a to profesorem Nového zákona při katedře biblických oborů, jejímž 

byl zároveň tímto dekretem ustanoven vedoucím.34  

Období let 1950–1954 probíhalo ve znamení stále se utužující ingerence státu, 

potažmo KSČ do věcí církví a tím i teologických fakult. Cílem státní moci byla zásadní 

                                                 
31 Srov. BALÍK, Stanislav – HANUŠ Jiří. Katolická církev v Československu 1948–1989. 1. vydání. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, s. 111–112. 
32 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia. 
33 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia. 
34 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia, jmenování. 
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reorganizace teologického studia v Československu a jeho naprosté podřazení státní 

kontrole. Praktické kroky vedoucí k této zamýšlené reorganizaci však byly ze strany 

státu zpočátku poměrně chaotické a netaktické.35   Byly projednávány návrhy na zřízení 

jediné teologické fakulty společné všem církvím a nahrazení stávajících studentů 

teologie novými, samozřejmě důkladně „prokádrovanými“. Tento plán však byl, 

pravděpodobně vlivem konzultací s tzv. vlasteneckými kněžími opuštěn a nahrazen 

novým, který následně projednalo předsednictvo ÚV KSČ. Předpokládala se celková 

reorganizace bohosloveckého studia, spočívající ve zrušení všech dosavadních 

bohosloveckých fakult, učilišť a seminářů a v jejich nahrazení 4 bohosloveckými 

fakultami v Praze zvlášť pro jednotlivé církve s pobočkou pravoslavné církve na 

Slovensku.  

Opět došlo k oživení záměru nahradit stávající studenty teologie.  Stávající studenti 

již neměli ve studiu na nových fakultách pokračovat, ale měli být dílem převezeni do 

internačního tábora (týkalo se těch „nejreakčnějších“, dílem měli absolvovat základní 

vojenskou službu nebo dáni k dispozici pracovním úřadům). Toto opatření se nemělo 

týkat bohoslovců s příznivými posudky. Ke studiu pak měli být přijímáni pouze 

politicky spolehliví kandidáti, paradoxně vybíráni z řad členů tehdejšího ČSM.36 Za 

účelem prověrek bohoslovců byla na fakultách organizována politická školení, v jejichž 

rámci proběhly pohovory s jednotlivými bohoslovci. Na jejich základě byli bohoslovci 

rozdělení do tří kategorií podle míry jejich deklarované loajality k lidově 

demokratickému zřízení, případně jejich reakčních postojů. „Loajálním“ byla dána 

možnost podat přihlášku na novou fakultu, méně spolehliví měli absolvovat vojenskou 

službu a „reakční“ bohoslovci měli být bezpečnostními orgány internováni do 

zvláštního izolačního tábora v Nové říši, kde měli pracovat. Zároveň v průběhu roku 

1950 došlo ke zrušení všech dosavadních bohosloveckých učilišť; tento osud pak potkal 

i olomouckou fakultu.  

Ve dnech 22.–23. srpna 1950 došlo k jednání SÚC se zástupci církví, na jehož 

programu byl jednotný organizační řád bohosloveckých fakult. Na tomto jednání 

zastupoval katolickou teologickou fakultu kromě děkana Vojtěcha Šandy také Jan 

Merell, dále pak Josef Kasan, OPraem a Bohuš Černocký, tzv. vlastenečtí kněží. 

                                                 
35 Srov. NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 93. 
36 Srov. Tamtéž, s. 99. 
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Výsledný přijatý organizační řád však i přes Merellovu snahu37 nepříliš zohledňoval 

kanonické předpisy, např. v otázce zřizování subjektů církevního školství, obsahu 

a délky studia na nich a jmenování vyučujících a představených.  

Na základě těchto skutečností byla uvnitř katolické církve fakulta vnímána jako 

nelegitimní a bohoslovci se zdráhali hlásit se ke studiu. Nejednoznačný byl i názor 

jednotlivých biskupů, ač se Merell i děkan Šanda snažili získat jejich souhlas s tím, že 

bohoslovci budou v Praze řádně studovat a že je zde budou vyučovat někteří profesoři 

ze zrušených škol.38 Postoj biskupů v otázce legitimity pražské fakulty byl zpočátku 

odmítavý, ale do konce září 1950 většina z nich (s výjimkou českobudějovického 

biskupa Hloucha, který své postoje k fakultě změnil až v 60. letech) podlehla 

systematickému nátlaku.  

Náročným úkolem, před který byl děkan Šanda i Merell v tomto období postaveni, 

bylo i sestavení pedagogického sboru. Merell přirozeně trval na tom, aby vyučující na 

fakultě byli vybíráni z řad personálu zrušených fakult a učilišť, ale naráželi kromě 

arogance SÚC i na odmítavé postoje některých potenciálních vyučujících (J. Kadlec, 

S. Braito).  Merell se usilovně snažil získat pro nový profesorský sbor kanonickou misi 

od kancléře fakulty, jímž byl stále ještě arcibiskup Beran. Vzhledem k jeho izolaci pak 

stát navrhoval tímto pověřit generálního vikáře Opatrného, ale Merellovi se neznámo 

jakým způsobem podařilo pro své pedagogy kanonickou misi od arcibiskupa Berana 

získat.  Neznamená to samozřejmě, že by Beran nějak korigoval svůj odmítavý postoj 

k fakultě, nicméně chtěl umožnit dostudování a vysvěcení bohoslovců zejména 

posledních dvou ročníků.39 Nakonec však po složitých jednáních došlo 3. října 1950 

v budově předsednictva vlády ke slavnostnímu jmenování děkana, proděkana, profesorů 

a docentů fakulty. 40  

18. října 1950 pak zahájila svou činnost reorganizovaná teologická fakulta pod 

názvem Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta. Byla tak završena jedna etapa 

                                                 
37 Merell jako nejvýraznější zástupce fakulty v komisi prosazoval především tyto zásadní požadavky: 
1) Studijní plán bude na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě stejný, jako byl na teologické fakultě 
Karlovy univerzity. Při čtyřletém studiu bude zachován stejný počet hodin jednotlivých disciplín, jako byl 
v pětiletém studijním plánu. 2) Vyučovat budou profesoři a docenti, kteří už učili na bohosloveckých 
fakultách nebo na čádových či diecézních učilištích. 3) Všichni budou mít kanonickou misi od kancléře 
fakulty, arcibiskupa Berana. VAŠKO, Václav. Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu 
po II. světové válce 2. 1. vydání. Praha: Zvon, 1990, s. 208. Dále jen VAŠKO, Václav. Neumlčená 2. 
NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 111. 
38 Tamtéž, s. 116. 
39 VAŠKO, Václav. Neumlčená 2, s. 210 
40 Viz příloha č. 1. 
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restrukturalizace církevního školství, nicméně etapa nikoli poslední. Jmenovaný 

personál fakulty byl totiž průběžně podrobován stálé kontrole a kádrování ze strany 

SÚC, který ale konstatoval, že loajalita některých jím schválených zaměstnanců fakulty 

má své hranice. Mezi „méně spolehlivé“ byli postupně zařazeni samotný děkan Šanda41 

i rektor semináře Tripský a zejména pak spirituál Lebeda. Pozitivní hodnocení je naproti 

tomu zaznamenáno u Kasana, Pokorného a Bartůňka. Poněvadž však děkanu Šandovi 

v r. 1952 skončilo funkční období a on v nastalé situaci již neměl zájem na funkci 

děkana kandidovat, bylo potřeba vyřešit otázku jeho nástupce. Jako nejvhodnější osoba 

se SÚC jevil Josef Hronek.42 Ten byl také dne 20. června 1952 do této funkce zvolen. 

Proděkanem se měl původně stát Kasan, ten ale místo sebe navrhl Merella. Jeho 

angažovanost a politické postoje byly považovány za „středové“ a proto  jeho 

jmenováním do funkce proděkana nenarazilo na vážnější odpor ze strany SÚC a Merell 

byl tedy do funkce schválen. Nicméně servilita nového děkana Hronka narazila na 

odpor u Merella a překvapivě i Kasana, kteří si tak od SÚC vysloužili negativní 

hodnocení s tím, že se snaží získat nové vedení semináře, profesory a bohoslovce na 

svou – „reakční“ stranu a izolovat tak děkana Hronka.43  

Vyvrcholením tohoto neradostného období v historii teologické fakulty pak bylo 

zabrání její budovy v pražských Dejvicích a přestěhování fakulty a semináře do 

Litoměřic v r. 1953. Důvodem tohoto kroku byla nejen snaha využít dosavadní prostory 

fakulty k jiným účelům, ale především izolovat fakultu, vzdálit ji od pražského 

prostředí, minimalizovat vliv některých vyučujících, ale zároveň mělo být vybráno 

místo nepříliš vzdálené od hlavního města, aby bylo možné bez větších obtíží vykonávat 

dozor. Kromě toho měl přesun fakulty vést k personálním změnám. Tyto personální 

změny se ale netýkaly Merella, který, ač s výhradami, byl ve své funkci ponechán.  

V červnu 1954 došlo k opětovnému zvolení Josefa Hronka děkanem. Jisté 

pochybnosti vyvstaly u osoby Jana Merella a jeho opětného jmenování do funkce 

                                                 
41 „(...) Šanda je oporou každému reakčnímu smýšlení na fakultě, a to jednak přímo anebo i nepřímo svou 
senilností.“ Národní archiv, fond Státní úřad pro věci církevní, kart. 25, porada u náměstků, porada 5. 2. 
1952, situační zpráva o Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě  v Praze ku dni 21. ledna 
1952. Dále jen NA, fond SÚC. NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 153. 
42 tamtéž, s. 154 
43 NA, fond SÚC, kart. 93, sign. 118: Zprávy ministerstva národní bezpečnosti zasílané SÚC 1952. NA, 
fond SÚC, kart. 32, Periodické zprávy SÚC: zpráva za období 2. 1.–23. 1.1953; NA, fond SÚC, kart. 13: 
Porady kolegia: inv.č. 16/22.4.1953: 16. porada kolegia u s. předsedy konaná22. dubna 1953; NA fond 
SÚC, kart. 27: Porada u náměstků: porada 18. 6.1952: materiál situační zpráva z CMF; a porada 
19. 11.1952: materiál Situace a pracovní plán na CMF na rok 1952-1953. NOVOTNÝ, Vojtěch. 
Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 153. 
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proděkana, ale jeho kredit i v zahraničí nakonec přiměl SÚC ke kompromisu. 23. září 

1954 však děkan Hronek náhle zemřel a s účinností od 1. 11. téhož roku byl nahrazen 

právě dosavadním proděkanem Janem Merellem. 

1.5. Děkan Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty 
V osobě Jana Merella získala Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta děkana méně 

poplatného režimu, který ale o fakultu projevoval velký zájem.44 Okolnosti spojené 

s jeho jmenováním, zejména na straně SÚC nejsou úplně jasné, ale není bez 

zajímavosti, že návrh na jeho zvolení podal vlivný litoměřický kapitulní vikář Eduard 

Oliva, s nímž Merella nepojily příliš přátelské vztahy. 

Merellova pozice od počátku jeho působení ve funkci nebyla vůbec jednoduchá. 

Nijak zvlášť skrývaná šikana a omezování režimem ze strany jedné, snaha o zachování 

kvality výuky a důstojných podmínek pro studenty i přednášející na straně druhé 

nedopřávaly Merellovi příliš mnoho manévrovacího prostoru. Nutno však poznamenat, 

že Merell  dokázal tohoto prostoru využívat a pohyboval se v něm díky svým 

nekonfliktním postojům a schopnostem nacházet v postojích dvou protipólů prostor pro 

kompromisy. Nejspíš právě pro tyto své schopnosti byl Merell volen děkanem 

opakovaně až do svého odchodu do důchodu v r. 1974.  

Merell si při svém nástupu do funkce vytyčil dvě základní priority. Především 

usiloval o neustálé zvyšování vědecké výkonnosti fakulty. V této své snaze se však 

potýkal s celou řadou problémů.  Tím nejvýznamnějším, i když ne na první pohled 

patrným, byla nejednotnost a pasivita profesorského sboru. Další těžkosti vyplývaly 

rovněž z omezeného kontaktu fakulty se zahraničím, limitované publikační možnosti 

(2–3 tituly ročně), nedostatku literatury a samozřejmě neustálé kontroly státních úřadů, 

zejména v personálních otázkách.  Druhou významnou prioritou nového děkana byl 

návrat fakulty do Prahy. Její umístění v Litoměřicích znamenalo kromě jiného i to, že 

většina přednášejících (včetně Merella) do Litoměřic musela dojíždět. Přednášející 

proto trávili na fakultě jen nezbytně dlouhý čas, neměli trvale bezprostřední kontakt se 

svými studenty ani mezi sebou navzájem a fakultě se odcizovali. Merell se proto 
                                                 

44 V r. 1955 napsal tajemník fakulty do své pravidelné hodnotící zprávy: „Plní svou funkci opravdově  
a s láskou k fakultě. Jeho cílem je fakultu stále pozvedat na vyšší úroveň, což se mu v očích pravověrných 
katolíků celkem daří (…) Nelze říci, že by Dr. Merell měl upřímně kladný vztah k lidově demokratickému 
zřízení, ale dívá se reálně na situaci, dobře spolupracuje a oficiálně i naše věci prosazuje, při čemž ovšem 
stále respektuje autoritu Vatikánu. Žije skromně a jeho osobní život je bez závad.“ NA, fond SÚC 
Dodatky, kart. 212 (24): Fakulty CMBF 1949-1955: složka Zprávy o situaci na CMBF a návrhy pro 
kolegium 1953-55: zpráva z 27. 12. 1955. NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, 
s. 169–170. 
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pokusil využít i jistého uvolnění poměrů v Československu, se kterým bylo spojeno 

i zrušení SÚC a převedení fakulty zpět do resortu Ministerstva školství a na jednání 

s tehdejším ministrem školství Františkem Kahudou vznesl požadavek návratu fakulty 

do Prahy. Ministr sice začal podnikat kroky k nalezení vhodného objektu pro potřeby 

fakulty, ale k přesunu nakonec nedošlo. Jistým povzbuzením pro Merella i jeho 

spolupracovníky bylo prodloužení doby studia na pět let, ke kterému došlo v r. 1955, 

které však bylo doprovázeno postupným omezováním přípravného ročníku, až r. 1957 

došlo k jeho uzavření. Na přelomu 50. a 60. let se Fakulta začala potýkat s úbytkem 

studentů, což vedlo i k některým dílčím personálním změnám.  

Zlomovým v této situaci byl rok 1962, kdy začalo, následně zřejmě i pod vlivem 

2. vatikánského koncilu, k postupnému oživení fakulty. Toto oživení se projevovalo 

rovněž růstem sebevědomí profesorského sboru, kterému výrazně napomohla 

skutečnost, že dvou zasedání koncilu se jako člen československé delegace zúčastnil 

i děkan Merell (první zasedání, 11. 10.–8. 12. 1962 a třetí zasedání, 11. 9.–24. 11. 

1964).45 Sebevědomí sboru vzrostlo rovněž po jmenování arcibiskupa Berana 

kardinálem a jmenování biskupa Františka Tomáška apoštolským administrátorem. 

Profesorům fakulty bylo umožněno – byť omezeně – cestovat do zahraničí a neméně 

důležitá byla i skutečnost, že fakulta navázala kontakt se Svatým stolcem. Rovněž 

výsledky koncilu byly fakultou reflektovány tím, že byly promítány do uspořádání 

studia. Jedním z příkladů tohoto procesu jsou i události spojené se zřízením stolice 

liturgiky.46  Liturgika byla na fakultě vyučována především pod hlavičkou pastorální 

                                                 
45 BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří. Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncile a české země. 
1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 31. Dále jen BALÍK, Stanislav – 
HANUŠ, Jiří. Letnice dvacátého století. 
46  Kapitulní vikář Oliva na podzim roku 1965 žádal děkana Merella, aby s ministerstvem kultury 
projednal nutnost zřízení zvláštní stolice pro liturgiku. Ve věci se angažoval rovněž odbor pro věci 
církevní a vyžádal si od Merella stanovisko k tomu, jakým způsobem jsou na fakultě prováděna 
ustanovení konstituce o liturgii. Děkanova odpověď z 15. 11. 1965 rekapitulovala nejprve požadavky, jež 
ze článků 14-16, 115 a 129 konstituce SC vyplývají: 1) výuka liturgie má být na teologických fakultách 
zařazena mezi hlavní předměty, 2) učitelé ostatních disciplín mají dát vyniknout spojitosti jejich předmětů 
s liturgikou, 3) klerikové mají být v semináři vedeni tak, aby liturgii nejenom rozuměli, ale aby byli 
proniknuti jejím duchem a vedeni k zachovávání liturgických předpisů, 4) má se vyučovat posvátné 
hudbě, 5) mají být vyučovány dějiny posvátného umění a zásady, podle nichž se má sakrální umění 
vytvářet; to proto, aby si klerici vážili církevních památek a chránili je a aby dobře mohli radit umělcům 
při jejich tvorbě. Poté následovala odpověď na to, jak jsou tyto požadavky realizovány: 1) liturgika je 
jako hlavní předmět přednášena v hodinách pastorální teologie ve 3.–5. ročníku, uvažuje se o zavedení 
těchto hodin v 1.–2. ročníku; bohoslužba slova je vyučována v hodinách katechetiky, 2) byl dán 
opakovaně pokyn učitelům dalších oborů, aby svou výuku prováděli v duchu liturgické obnovy,  
3) výchova v semináři usiluje o to, co konstituce žádá, rektor semináře a prefekti ritu provádějí praktický 
nácvik, 4) hudební vzdělání je součástí seminární výchovy, 5) dějiny církevního umění a ochrana 
památek je již dlouho uskutečňována ve zvláštních přednáškách a cvičeních. Následovala výměna názorů 
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teologie a ukazovalo se, že vynětí liturgiky z předmětu pastorální teologie a zřízení její 

samostatné stolice je žádoucí. Návrh byl projednáván na schůzi fakultní rady 5. května 

1966 a byl schválen, nicméně k faktickému oddělení liturgiky a pastorální teologie 

došlo až v roce 1968.  K tomuto období Merellova života se váže rovněž jeho 

jmenování ke dni 1. 1. 1957 kanovníkem Kolegiální kapituly u Všech svatých na 

Pražském hradě.47 

Exkurs č. 1:  II. vatikánský koncil 
Jan Merell se účastnil dvou ze čtyř zasedání II. vatikánského koncilu v roli odborného 

poradce, v r. 1964 byl dokonce tzv. peritem s právem účasti. Z členů doprovodu byl jedním 

z mála, jehož účast na koncilu měla odborné opodstatnění, a tedy jedním z mála, kdo měl na 

koncilu „co dělat“. 48 Kromě běžné koncilní agendy Merell využíval času stráveného v místě 

konání k psaní popularizačních článků pro domácí katolický tisk, odborných článků 

a získáváním odborných teologických kontaktů. Nicméně Merellova účast v československé 

delegaci měla i své stinné stránky. Klima a vztahy v delegaci byly ovlivněny skutečností, že 

někteří její členové byli považováni za kolaborující (Oliva, Stehlík) a někteří se členy delegace 

stali s největší pravděpodobností na pokyn čs. tajné služby (Elemír Fillo).49 To se projevilo ve 

všeobecné atmosféře vzájemného podezírání, sledování a donášení, které nezůstal ušetřen ani 

Jan Merell. Nelze potvrdit, že by byl Státní bezpečností, případně nadřízenými orgány 

ministerstva školství, pověřen v této souvislosti nějakými úkoly, faktem ale je, že i Merellovo 

jméno je spojeno se dvěma hlášeními, týkajících se ostatních členů delegace, byť v jednom 

případě „ řídící“ úředník ministerstva školství konstatuje, že Merell ve svých hlášeních „(…) je 

daleko opatrnější a méně kritický než kanovník Veselý.“50 Druhý případ Merellova hlášení se 

vztahuje k prvnímu koncilnímu zasedání, když po návratu do vlasti Merell společně se 

Stehlíkem, Benešem a Frantou vypovídal proti ostatním – nejen biskupům, ale i doprovodu.51 

Merell se nijak nestranil ani přítomných exilových kněží i laiků. Od prof. Vladimíra Boublíka, 

který s čs. delegací udržoval velmi přátelské vztahy, převzal množství knih týkajících se 

biblistiky. Merell rovněž s nevolí vnímal zvětšující se odstup mezi českou a slovenskou emigrací. 

Konstatoval, že: „(…) česká skupina je z duchovních, kteří do Říma přišli před rokem 1948 

a jejich zájmy a činnost je jen náboženská, kdežto skupina Slováků je převážně z emigrantů po 

roce 1948 a jejich názory jsou hlinkovské.“52 

                                                                                                                                               
mezi zúčastněnými – odborem pro věci církevní, vikářem Olivou i děkanem Merellem, který zastával 
stanovisko, že zřízení samostatné stolice pro liturgiku se jeví nutné.  
47 Archiv AP, složka Jan Merell, ord. 75/1957. 
48 Srov. BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří. Letnice dvacátého století, s. 45. 
49 Srov. Tamtéž, s. 61. 
50 Srov. Tamtéž, s. 57. 
51 Srov. Tamtéž, s. 59. 
52 Srov. BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří. Letnice dvacátého století, s. 63. 
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1.6. Pražské jaro 
Společenského a politického kvasu „Pražského jara“ roku 1968 nezůstala ušetřena 

ani fakulta. Docházelo k politické aktivizaci studentů, kteří na osobním setkání 

s děkanem Merellem formulovali své požadavky na ustavení spolku bohoslovců po 

vzoru pražských fakultních výborů, návrat fakulty do Prahy, větší možnost odborných 

publikací, tisku skript a některé další. Zároveň vyjádřili nedůvěru k prorežimnímu 

Mírovému výboru bohoslovců. 20. března pak Merell obdržel dopis od vedoucího 

Sekretariátu pro věci církevní Karla Hrůzy, v němž mu sděluje, že příjímání uchazečů 

ke studiu bude nadále vnitřní věcí fakulty, neboli stát napříště nebude zasahovat do 

přijímacího řízení.53 

Z této fáze Pražského jara není o dění na fakultě mnoho informací, nicméně lze 

alespoň zčásti charakterizovat postoje děkana Merella  k obrodnému proudu ve 

společnosti. Merell neskrýval své sympatie k demokratizačním snahám54 a nadále se 

snažil podnikat kroky, vedoucí k požadovanému návratu fakulty do Prahy. Stejně tak se 

snažil řešit otázku personální rozšířením počtu asistentských míst. Nicméně reakce 

fakulty byla ve srovnání s děním v církvi obecně poněkud opožděná a váhavá.  

Posunem v této souvislosti byl Merellův dopis biskupům ze dne 2. května, kterým 

„vyvedl fakultu z opatrného přešlapování v ústraní do proudu událostí,“55 ačkoli se 

neustále snažil obhajovat své dosavadní kroky v čele fakulty s tím, že usiloval 

o dosažení maxima možného. Následovala jednání, věnovaná rehabilitaci bývalých 

členů profesorského sboru (František Panuška, Ladislav Pokorný, Miroslav Zedníček, 

Jaroslav Kadlec, Václav Bogner, Oto Mádr, Josef Zvěřina), ale nutnost vyčkat soudních 

rehabilitací některých jmenovaných zapříčinila těžkosti fakultní rady při jednání 

o obsazení volných stolic pro rok 1968–69.56 Jistou váhavost však projevoval Merell ve 

vztahu k požadavkům studentů, formulovaným 10. června na základě ročníkových 

diskusí, ačkoli se jedná zřejmě o nejúplnější soupis potřeb a nedostatků, s nimiž se 

fakulta potýkala.57 Vedení fakulty však tento soupis v podstatě ignorovalo snad 

                                                 
53 Den nato, 21. 3. 1968 Karel Hrůza na svou funkci rezignoval. NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická 
teologická fakulta 1939-1990, s. 200. 
54 MERELL, Jan – TOMS, Stanislav. Vrátí se bohoslovecká fakulta z vyhnanství, s. 54–56.  
In NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 203. 
55 Tamtéž, s. 205. 
56 Tamtéž. 
57 Jednalo se o těchto dvacet požadavků: „1. Řádnou církevně-právní úpravu postavení fakulty a 
semináře. 2. Přestěhování fakulty a semináře do Prahy. 3. Obnovení olomoucké teologické fakulty. 4. 
Zahájení jednání o včlenění teologických fakult do rámce univerzit. 5. Vypracovat nový statut fakulty a 
statut semináře při vzájemné nezávislosti s požadavkem, aby místo tajemníka fakulty bylo obsazováno 
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s výjimkou případného návratu fakulty do Prahy, což byla, jak již víme, jedna 

z Merellových priorit. Při jednáních Merell, stejně jako později biskup František 

Tomášek, který Merella v jeho úsilí o návrat fakulty do Prahy podporoval, 

argumentoval následujícími skutečnostmi:58  

• fakulta měla být dle vyjádření SÚC přemístěna do Litoměřic pouze dočasně, 

• kapacita fakulty je naprosto neúměrná počtu uchazečů o studium teologie, 

• dosavadní stav je vážnou překážkou v plnění povinností fakulty vůči církvi 

a katolické veřejnosti, 

• budova bývalého Arcibiskupského semináře a kostela v Praze – Dejvicích je stále 

v majetku pražského ordinariátu a měla by být vrácena svému účelu, 

• uzavření smlouvy mezi Náboženskou maticí a hospodářskou správou ÚV KSČ 

z 8. května 1959 o bezplatném užívání budovy redakcí časopisu Otázky míru 

a socialismu bylo neplatné a protiprávní, neboť ji neuzavíral majitel objektu, který 

naopak jakoukoli smlouvu odmítl. 

Jednání o přesunu fakulty se však protahovala a přes jistou omezenou vstřícnost ze 

strany Ministerstva kultury a informací a dokonce i tehdejšího ÚV KSČ, stejně jako 

přes dílčí pokusy nalézt v Praze místo vhodné pro potřeby fakulty nakonec  nový 

politický normalizační kurs znamenal nadlouho konec jakýmkoli nadějím.  

Významného úspěchu dosáhl Merell ve svém úsilí o postupné obnovení studia 

teologie v Olomouci, když byla 8. října 1968 otevřena tamější pobočka 

Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty. 

                                                                                                                                               
věřícím katolíkem – právníkem. 6. Rozšířit studium teologie na šest let zřízením prvního ročníku 
s lingvistickým zaměřením. 7. Zhodnotit obsazení některých stolic a učitelská místa obsadit 
nejschopnějšími odborníky 8. Rozšířit profesorský sbor a dosáhnout stavu, aby každý profesor měl svého 
asistenta. Zřídit místo kvalifikovaného knihovníka, lektora pro zpěv, lektora pro světové jazyky a lektora 
pro tělesnou výchovu. 9. Zkvalitnit výuku tím, že přednášky nebudou čtením skript, ale uvedením do 
studia oboru, praktickým seznámením s dostupnou literaturou, rozšířením a výkladem obtížných partií. 
10. Zajistit pro každý předmět řádná skripta na dobré úrovni, třeba překladem vhodné zahraniční 
literatury. 11. Omezit počet hodin povinných přednášek, zavést konzultační hodiny, kolokvia z předem 
uložené látky a řádné semináře. 12. Zrušit výuku společenských věd. 13. Zdobrovolnit výuku 
staroslověnštiny. 14. V prvním ročníku šestiletého studia zavést předmět „úvod do teologie“. 15. Umožnit 
posluchačům studium v zahraničí. 16. Zřídit diecézní internáty s náboženskou výukou pro středoškolské 
studenty se vzdálenějším zřetelem na kněžská povolání. 17. Provést rehabilitaci profesorů a studentů 
postižených v době deformací. 18. Přijmout všechny vhodné žadatele o teologické studium. 19. Provést 
revizi doktorátů udělených v době deformací. 20. Obsadit místa pomocného personálu řádovými 
sestrami.“ NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 206. 
58 Tamtéž, s. 208. 
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Exkurs č. 2: Vzdělávací kursy 
V souvislosti s obdobím let 1968–1969 je třeba zmínit i aktivity, které sice bezprostředně 

s děním na bohoslovecké fakultě nesouvisely, ale jsou pro toto období charakteristické. Jednalo 

se o veřejně konané kursy teologie:  

1. Ekumenické semináře v Jirchářích 

Byly to bytové semináře, které se konaly od počátku 60. let u Josefa Lukla Hromádky, které 

byly pro velké množství účastníků, a to různého vyznání, přeneseny v r. 1963 do jídelny Husova 

semináře Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Jirchářích. Přednášejícími byli 

skutečné osobnosti české teologie té doby, za katolickou církev jimi byli Jan Merell, Josef 

Kubalík, František Kotalík a Metoděj Habáň, OP. 

2. Přednáškový cyklus „Živá teologie“ v rámci katechetického studia 

Byl organizován péčí Antonína Bradny a Oto Mádra v Praze a Brně. Přednášky zde kromě 

Jana Merella konali přední čeští i zahraniční teologové (Oto Mádr, Dominik Pecka, Karl 

Rahner, Klemens Tilmann) 

Pro úplnost zde uvádím ještě další z těchto aktivit, již bez prokázaného Merellova zapojení: 

Katechetický kurs, kurs „Malé teologie“ pro řeholní sestry, Katolický seminář pro filosofické 

a teologické diskuse.59  

Všechny uvedené aktivity a studia byly v roce 1970 zakázány. Přes krátký čas, po který se 

konaly, nebylo lze je nezmínit, neboť jsou dokladem mnohostranných aktivit děkana CMBF Jana 

Merella. 

Exkurs č. 3: Pobočka v Olomouci 
Myšlenka na znovuobnovení olomoucké teologické fakulty, která byla ustanovením § 33 odst. 

2 zákona č. 58/1950 Sb. o vysokých školách vyňata ze svazku Palackého univerzity a § 1 odst. 2 

vládního nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách zrušena, vzešla na schůzi kněží 

přerovského děkanství dne 4. dubna 1968, kde byli voleni zástupci pro vznikající Dílo koncilové 

obnovy v olomoucké arcidiecézi. Byla vznesena žádost na Ministerstvo kultury a informací o 

obnovení Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty a kněžského semináře v Olomouci. Klíčovou 

postavou v této záležitosti se stal bývalý učitel olomoucké teologické fakulty Vojtěch Tkadlčík, 

který byl zvolen zástupcem v arcidiecézním DKO a později i předsedou jeho výboru. Bylo 

konstatováno, že „bohoslovecká fakulta v Litoměřicích není schopna ani z vědeckých, ani 

z technických důvodů požadavky Moravy a Slezska splnit. Otázka obnovení Cyrilometodějské 

                                                 
59 Srov. NOVOTNÝ, Vojtěch. Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé 
poloviny 20. století. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007, s. 69–73. Dále jen NOVOTNÝ, Vojtěch. 
Teologie ve stínu. 
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bohoslovecké fakulty v Olomouci je tedy naprostou nutností, má-li se zabezpečit výchova 

kněžského dorostu.“60  

Události dostaly rychlý spád po 9. červenci, kdy ÚV KSČ na svém zasedání myšlenku 

obnovení olomoucké fakulty podpořilo, částečně z důvodu potřeb moravských věřících, ale také 

jako argument proti přesunu „pražské“ fakulty z Litoměřic do Prahy.61 Poněvadž však 

k obnovení olomoucké fakulty stále nedocházelo, bylo rozhodnuto o dočasném řešení, 

spočívajícím v otevření pobočky litoměřické CMBF v Olomouci, prozatím rozsahu 2 ročníků. 

Tento kompromis nebyl vynucený nezájmem a neochotou státních úřadů, ale nedostatkem času 

na přípravu vlastního obnovení olomoucké fakulty.    

K zahájení její činnosti došlo 8. října 1968, čemuž ještě předcházelo zasedání fakultní rady 

CMBF, které vyřešilo personální otázky spojené s otevřením olomoucké pobočky. Byl schválen 

seznam profesorského sboru, přičemž volbu příslušného proděkana ponechal děkan Merell ve 

výlučné kompetenci profesorského sboru v Olomouci. Ten do funkce proděkana zvolil Bohumila 

Zlámala.  

Brzy poté začal profesorský sbor v Olomouci za Merellovy spolupráce připravovat novou 

žádost o obnovení olomoucké teologické fakulty. Tuto žádost pak Merell 29. listopadu se svým 

doporučením ministerstvu postoupil.62 Mezitím ale došlo k porážce obrodného proudu ve 

společnosti a původně vstřícný postoj státních i místních úřadů se radikálně změnil. První 

známka tohoto procesu byla zaznamenána na poradě odboru služeb KNV v Ostravě, kdy byl 

vznesen požadavek na zrušení olomoucké pobočky. Snahy vedení olomoucké pobočky zvrátit 

tento proces již byly marné a události se daly poměrně rychle do pohybu. Staronové vedení 

Sekretariátu pro věci církevní na základě pověření vlády začalo podnikat kroky k postupnému 

útlumu pobočky a jejímu následnému uzavření. Kroky spočívaly zejména v rozhodnutí 

nepřijímat počínaje akademickým rokem 1970–71 žádné studenty do 1. ročníku. Stávajícím 

studentům mělo být umožněno dokončit v Olomouci studium potřebné k vysvěcení na kněze. 

                                                 
60 NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 242. 
61 Tamtéž, s. 243. 
62 Podání profesorského sboruu žádalo, aby vláda ČSSR obnovila olomouckou Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu v plném rozsahu 5 ročníků jako samostatnou fakultu. Argumentace uvedla celkem 
5 bodů: 1. Obnovení CMBF v Olomouci spadá do rámce celkové rehabilitace a nápravy křivd, k nimž 
došlo před lednem 1968. Věřící na Moravě, ve Slezskiu a na Slovensku proto uvítali obnovení CMBF 
v Olomouci, jsou však zklamáni skutečností, že k nápravě nedošlo v jejím plném rozsahu. 2. Pro zřízení 
této teologické fakulty existují vážné historické, ale i politické důvody. 3. Rozhodujícím důvodem však 
není otázka historické křivdy, nýbrž reálné potřeby katolického věřícího lidu na Moravě a ve Slezsku. 
Teologická fakulta a kněžský seminář v Litoměřicích kapacitně nedostačují k tomu, aby se podařilo zvýšit 
počet kněžského dorostu a urychlit jeho vysvěcení na kněze, aby se doplnily prořídlé a zestárlé řady 
duchovenstva. 4. Na torzu moravské teologické fakulty se nemohou skládat všechny zkoušky pro 
dosažení licenciátu a doktorátu. Nelze tak zabezpečit vědecký dorost a širší výběr budoucích učitelů této 
fakulty. 5. Zavedení katechetického studia v plné teologické šíři vyžaduje přednášky, jež jsou určeny pro 
vyšší ročníky teologického studia a tomu odpovídající rozšíření profesorského sboru. NOVOTNÝ, 
Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990, s. 248–249. 
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Definitivní rozhodnutí o osudu olomoucké pobočky učinilo předsednictvo vlády ČSR, které se 

ztotožnilo se stanoviskem Sekretariátu pro věci církevní, schváleným předsednictvem ÚV KSČ 

dne 22. května.  

Pobočka CMBF v Olomouci pak definitivně ukončila svou činnost dne 30. června 1974. Od 

té doby pak působila pouze Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích.63 

Srpnové události z r. 1968 však obrodný proces společnosti ukončily, byť tento ještě nějakou 

dobu dozníval. Nicméně v komunikaci se státními orgány a úřady již bylo lze vypozorovat 

náznaky opětného zpřísnění kursu vůči církvi. Se zahájením nového akademického roku 1968–

69 se však situace ještě nezdála být tak dramatická. Merellovi se podařilo provést částečnou 

obnovu pedagogického sboru, když byli na fakultu přijati např. František Panuška, Zdeněk 

Bonaventura Bouše, Jaroslav Kadlec, Oto Mádr, Josef Zvěřina a jiní. Tato inovace však neměla 

dlouhého trvání, neboť většina z nově přijatých pedagogů musela s nástupem normalizace ze 

školy opět odejít. Další z nadějných změn se týkala založení Spolku katolických bohoslovců, 

v němž se odrážela zvýšená angažovanost studentů. Spolek působil v rámci Svazu 

vysokoškolského studentstva a po nezbytných ustavujících formalitách zahájil v listopadu 1968 

svou činnost. Během své existence však Spolek příliš aktivity nevyvíjel a svou činnost ukončil 

patrně v souvislosti se zákazem Svazu vysokoškolského studentstva rozhodnutím ministerstva 

vnitra ze dne 19. května 1969.  

Neúspěšná byla rovněž Merellova snaha o opětné včlenění fakulty do svazku Univerzity 

Karlovy a její zařazení do resortu ministerstva školství. Případné splnění tohoto požadavku by 

fakultu vymanilo z přímého vlivu Sekretariátu pro věci církevní a postavilo by ji na roveň 

ostatním školám. Tato Merellova snaha se setkala s pochopením nejen profesorského sboru, ale 

i samotných studentů. Nutno ale konstatovat, že s přibývajícím časem Merellovo úsilí 

ochabovalo a zejména na včlenění fakulty do svazku Karlovy university v podstatě rezignoval. 

Spokojil se pouze s požadavkem, aby se zákon o vysokých školách vztahoval rovněž na 

bohoslovecké fakulty. Vzhledem k tomu, že k novelizaci zákona nedošlo, stal se i tento 

Merellův požadavek bezpředmětným.  

Počátek konce krátkého období nadějí, relativní vstřícnosti státu vůči církvi a tedy i vůči 

fakultě a postupného dosahování dílčích úspěchů nastal po zasedání předsednictva ÚV KSČ dne 

22. května 1970, kde byla schválena „Informační zpráva o církevní politické situaci v ČSSR“, 

předložená 14. dubna téhož roku nechvalně známým ideologem ÚV KSČ Janem Fojtíkem. 

V období následujících let pak byly postupně ztraceny téměř všechny výdobytky let 1968–69, 

došlo k založení kolaborantského Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Analogicky 

se vyvíjela situace i na CMBF: došlo ke zrušení olomoucké pobočky (podrobněji bude 

                                                 
63 Tamtéž, s. 266. 
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pojednáno dále), přicházeli učitelé z řad SKD PiT a pracně dobyté pozice byly opět postupně 

ztraceny.  

Za jedno z nečetných pozitiv tohoto období lze označit snad jen to, že po dobu působení Jana 

Merella ve funkci děkana do r. 1974 ještě nedocházelo v rámci fakulty k normalizačním snahám 

a aktivitám, což však již neplatí o následujícím období. 

Exkurs č. 4: Teologická komise 
Jedním z mála úspěšných počinů, které se v době počínající normalizace podařilo 

zrealizovat, bylo ustavení Teologické komise, zřízené při sboru ordinářů ČSR. Není vyloučeno, 

že nepřímým ideovým předchůdcem komise bylo Ústředí teologie, zřízené v roce 1968 v rámci 

Díla koncilové obnovy. Toto ústředí zahájilo svou činnost na jaře roku 1969 jmenováním 

jednotlivých skupin a jejích koordinátorů. Koordinátory biblické skupiny byli Jan Merell  

a Miroslav Zedníček. Tato skupina se na podnět Jana Merella soustředila na přípravu 

teologického slovníku, který by nově navázal na torzo „Českého slovníku bohovědného“ 

Antonína Podlahy a Josefa Tumpacha, který se stal inspirací pro Merellův Malý bohovědný 

slovník. Teologický slovník však nakonec připraven nebyl.  

Teologická komise pak zahájila svou činnost na svém prvním zasedání dne 3. července 1970, 

kterému předsedal biskup Josef Hlouch. Místopředsedou komise byl zvolen Jan Merell, který se 

stal zároveň členem novozákonní větve biblické sekce. Později, na sedmém plenárním zasedání 

komise, byl Merell postaven do čela komise pro doškolování kněží.64 

1.7. Závěr života 
Již zmiňované zasedání ÚV KSČ dne 22. května 1970 definitivně uzavřelo snahy 

o dialog mezi státem a církvemi. Byla přijata opatření, která se bezprostředně dotýkala 

jak CMBF, tak i její olomoucké pobočky.65 Dále byly zahájeny kádrové čistky, 

znamenající odchody Josefa Zvěřiny, Oto Mádra, Zdeňka Bonaventury Boušeho. 

                                                 
64 po 17. únoru 1973 absentují jakékoli archiválie dokumentující činnost Teologické komise. Novotný 
usuzuje, že z nějakého důvodu došlo k jejímu zrušení. Nicméně na počátku r. 1975 schválil Sekretariát 
pro věci církevní ustavení nové teologické komise. I do práce této komise se Jan Merell zapojil. Srov. 
NOVOTNÝ, Vojtěch. Teologie ve stínu, s. 152–164. 
65 Odmítnout začlenění bohosloveckých fakult do systému vysokých škol, které jsou v působnosti 
ministerstva školství. Prověřit činnost učitelských sborů na teologických fakultách se zřetelem na činnost 
některých profesorů bohosloveckých fakult v Díle koncilové obnovy a provést potřebné personální 
změny. Ve školním roce 1970–71 přijímat jen takové množství bohoslovců, pro které jsou prostorové 
možnosti na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a v Bratislavě. Nevyhovět 
požadavku, aby se vytvořila ve Spišském Podhradí pobočka Cyrilometodějské fakulty v Bratislavě  
a ve školním roce 1970–71 již nepřijímat nové posluchače do I. ročníku na pobočku Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakulty v Olomouci 
Potřebu výchovy bohoslovců pro řeckokatolickou církev posoudit až po zkonsolidování poměrů v této 
církvi. Studium bohosloví na zahraničních fakultách postupně omezovat s tím, že ke studiu bohoslovce si 
vyžádá církev státní souhlas. NA, fond KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – předsednictvo 1966-
1971, sv. 126 a.j. 203, bod 4, f 70. Citováno podle NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 
1939–1990, s. 229. 
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Olomoucká pobočka byla odsouzena k postupnému zániku66 a byla obnovena státní 

regulace přijímacího řízení na fakultu.  Děkan Merell sice v této době vystupoval proti 

této staronové církevní politice státu, ale to se již blížil závěr jeho posledního funkčního 

období na pozici děkana fakulty. V pozici děkana Cyrilometodějské bohoslovecké 

fakulty se ještě v roce 1973 zúčastnil kongresu profesorů Nového zákona ve Vídni. 

K jeho odchodu z funkce došlo ke dni 26. června 1974, kdy dosáhl věku 70 let. Za 

svého nástupce byl víceméně přinucen doporučit prorežimního Ladislava Pokorného, 

který byl následně do funkce jednomyslně zvolen. Jan Merell pak na fakultě působil 

v rámci tzv. čestného roku ještě do 30. června 1975, kdy odešel do důchodu.   

Jan Merell, který poslední léta svého života trpěl četnými zdravotními obtížemi, 

zemřel ve svém pražském bytě dne 22. 9. 1986 v 17:30 hodin na cévní mozkovou 

příhodu.67 

1.8. Kontakty se Státní bezpečností 
Jan Merell byl v letech 1955–57 vyšetřován Státní bezpečností na Litoměřicku 

v souvislosti s tzv. Akcí „Červen“, během níž došlo k vykonstruovanému obvinění 

několika osob, tvořících „ilegální organizaci křesťansko-demokratickou“. Tato 

organizace podle vyšetřovatelů se zabývala špionáží a přípravou násilného svržení 

lidově demokratického zřízení. Vyšetřováno v souvislosti s tímto případem bylo velké 

množství osob, obviněni a odsouzeni byli nakonec Krejza Ladislav, Adamec Zdeněk, 

Vaic Miroslav, Mikeštík Jan, kteří byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v délce od 

2 a ½ roku do 16 let.68 Janu Merellovi nebylo prokázáno, že byl v této organizaci 

zapojen, i když se spekulovalo o tom, že měl být jedním z „ideových členů“ organizace, 

který se podílel na přípravě části programu, který měl být realizován po uskutečnění 

převratu.69 Nicméně od tohoto vyšetřování již StB Merella ze zřetele nepouštěla, vedla 

ho v evidenci v rámci pozorovacího svazku s názvem „Fakulta“ a shromažďovala 

informace k jeho osobě, které se množily v souvislosti s tím, jak byl Jan Merell 

jmenován do funkcí proděkana a následně i děkana CMBF. Dochovala se celá řada 

hodnocení jeho osoby, shromažďovaná informátory, která poněkud vyvrací onen 

převažující pohled na Merella coby opatrného a s komunistickým režimem smířeného 

člověka.  

                                                 
66 Její definitivní zánik nastal se závěrem akademického roku 1973-74. Tamtéž, s. 232. 
67 CDČT, fond Jan Merell, svazek personalia, úmrtní list. 
68 Archiv bezpečnostních složek, svazek Jan Merell, závěrečná zpráva (datum nečitelné). Dále ABS 
69 Tamtéž, svazek Ladislav Krejza, nedatovaná zpráva agenta s krycím jménem „Doktor“. 



 

29 

Jmenovaný se snaží a všemožně usiluje, aby bohoslovci, mající kladný poměr 

k dnešnímu zřízení, byli znechuceni a odešli z fakult, neboť takoví prý neskýtají záruku, 

že po církevní stránce budou řádně konat své povinnosti.70  

Dále je Merell opakovaně hodnocen jako „nejreakčnější živel na fakultě“, který 

kolem sebe soustřeďuje stejně reakční bohoslovce a vychovává z nich bigotní katolické 

kněze. Jedná se o nepřátelsky zaměřeného kněze, který svoje smýšlení dovede mistrně 

skrývat.71 Jiná zpráva charakterizuje Merella jako prospěcháře a kariéristu, který na 

svých funkcích velmi lpí, i když se to snaží zamaskovat zdánlivou lhostejností.72  

Objevily se spekulace, že Jan Merell byl získán ke spolupráci se Státní bezpečností 

coby agent s krycím jménem „Bořislav“ a „Papyrus“. Jakkoli jsou tyto spekulace 

rozšířené, nelze je hodnověrně prokázat, neboť větší část spisu k osobě Jana Merella 

byla skartována a v dostupných archivních materiálech nebyla k této otázce zjištěna 

žádná relevantní informace. 

1.9. Zhodnocení 
Osobnost Jana Merella byla jeho současníky, zejména z řad těch, kteří se stali 

oběťmi perzekucí totalitního režimu v Československu, vnímána jako kontroverzní 

a ostatně ještě dnes je jeho role hodnocena velmi rozporuplně.  

Na jedné straně akademický hodnostář, který po zkušenostech z německých 

koncentračních táborů v sobě již nenašel odvahu a sílu razantně se vzepřít dalším 

totalitním praktikám a ve vztahu se státní mocí neustále balancoval na hraně servility, 

účastník 2. vatikánského koncilu, který, ač s odporem, přesto se stal autorem výrazně 

prorežimních hlášení, který platil svou daň totalitní moci i vynuceným členstvím 

v prorežimní organizaci duchovních – CMVKD. Na straně druhé ale také děkan fakulty, 

který ze všech sil bojoval za udržení maximální možné kvality výuky.  Děkan fakulty, 

který sebemenší příležitost využíval k tomu, aby ji posunul dál nejen po stránce 

pedagogické, ale také vědecké a v neposlední řadě i materiální. Děkan fakulty, který 

dokázal fakultu uchránit před výraznějším vlivem kolaborujících struktur české 

katolické církve, když odmítal včlenit do pedagogického sboru školy jejich 

nejzkompromitovanější představitele.  

                                                 
70 ABS, svazek Jan Merell, zpráva ze dne 29. 1. 1953. 
71 Tamtéž, zpráva ze dne 26. 4. 1954 a 4. 5. 1955. 
72 Tamtéž, hodnocení informátora ze dne 18. 5. 1953. 
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Jan Merell však byl především knězem. Knězem, který ani v nejtěžších chvílích 

svého života nezradil Krista ani své kněžství. Knězem, který neváhal za dob 

hospodářské krize poskytovat pomoc rodinám nezaměstnaných, později za okupace pak 

rodinám zatčených odbojářů. Knězem, který se i v nouzi koncentračního tábora dokázal 

rozdělit o to málo, co měl.   Knězem, který pomáhal svým spoluvězňům ulehčit jejich 

tvrdý život v táboře svými fundovanými přednáškami. Knězem, který v duchovní 

správě počínaje svými kaplanskými lety ve Stříbře přes působení na pražském 

Smíchově a ve farnosti u sv. Gotharda v Bubenči až ke klášternímu kostelu sv. Václava 

velmi fundovaně a srozumitelně předával slovo Boží.  

A v neposlední řadě byl Merell vědcem i pedagogem. Vědcem, který by ve 

svobodnější společnosti nejspíš dokázal výsledky své práce nabýt mezinárodního 

významu. Vědcem, jehož orientace v biblických vědách snese ta nejpřísnější měřítka. 

A pedagogem, jenž svou náročností nedovolil, aby v dobách pro československou 

církev nejtěžších odcházeli do pastorace nedovzdělaní kněží.  

Osobnost Jana Merella lze tedy vnímat s jistými rozpaky. Soudit jej nám však 

nepřísluší. Merell se stal obětí své doby. Proto bychom neměli hodnotit jeho postoje, 

často vynucené, ale dílo, které po sobě zanechal. A v tomto ohledu patří Janu Merellovi 

bezpochyby přední místo. 
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2. Dílo Jana Merella 
Jan Merell bývá označován za biblistu mezinárodního významu. K tomuto hodnocení 

nade vší pochybnost přispěl jeho životní objev, kterým byla rekonstrukce a rozluštění 

textu papyru P4 s textem Lukášova evangelia. Jednalo se o Merellův nejvýznamnější 

badatelský počin, na který však již později nenavázal, nepochybně v důsledku souhry 

historických okolností. Vrchol Merellovy tvůrčích a badatelských sil totiž spadal do 

období, které vědě, a biblické zvlášť, nepřálo. Německá okupace Československa 

zabránila Merellovi v kontaktech se zahraničím, když část této doby dokonce prožil 

v nacistických koncentračních táborech. A následně totalitní režim v Československu 

odčerpával Merellovy síly na pozici děkana fakulty, když musel doslova bojovat o její 

přijatelnou a smysluplnou existenci. Přesto je autorem celé řady skript, učebnic 

i publikací, převážně odborného rázu, ve kterých stále dokazoval nejen svou vášeň pro 

knihu knih, Písmo svaté, lásku k němu, ale především jeho dokonalou znalost 

a schopnost jej interpretovat. Jeho exegeze a výklady prozrazují nejen hluboký vhled do 

textu, ale rovněž i pro Merella tak charakteristickou „mystickou logiku“, s níž dokáže 

interpretovat duchovní smysl Písma tak, že i méně odborně zdatní čtenáři musí nabýt 

dojmu, že všechny argumenty do sebe přesně zapadají a že závěry učiněné Merellem 

jsou ve skutečnosti zcela logické a zdůvodnitelné. 

Dílo Jana Merella jsem pro přehlednost rozčlenil na literaturu pedagogickou, určenou 

pro potřeby studujících, dále na literaturu odbornou, jejímž adresátem je odborná 

veřejnost s převážně profesním zájmem o Merellem zpracovávaná témata a konečně na 

literaturu určené čtenářům širšího okruhu. Úvodní část pojednání o mnohovrstevném 

díle Jana Merella však nelze nevěnovat jeho dílu nejvýznamnějšímu, rozluštění 

a publikování textu papyru P4, které získalo Merellovi mezinárodní věhlas. 

2.1. Papyrus P4 
Objev či přesněji řečeno rozluštění větší části papyru P4 představuje vrchol 

Merellova badatelského úsilí v rámci jeho studijních cest, vykonaných v průběhu 30. let 

20. stol. A vzbudil pozornost biblistů v celé Evropě. Merell rozluštěný text papyru 

publikoval v r. 1938 pod titulkem „Nouveaux fragments de papyrus 4“ v Revue biblique 

47.73  

                                                 
73 Mladý kněz odhaluje tajemství papyrů. Interview Jana Merella. In Lidové listy, 26. 6. 1938. Dále jen 
Interview Jana Metelka. 
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Merellem rozluštěný papyrus P4 byl objeven již v r. 1889 (podle Merella),74 příp. 

1890.75 Egyptolog Vincent Scheil, OP, jej zakoupil r. 1891 v egyptském Luxoru a sám 

jej také poprvé publikoval v prvním ročníku Revue biblique  v r. 1892. Význam 

Merellova objevu spočívá především v tom, že na rozdíl od Scheila, který dokázal 

rozluštit a uveřejnit pouze přibližně třetinu původního textu,  Merell rozluštil 

a publikoval podstatnou část dochovaného zlomku.76 „Do pařížské Bibliothéque 

nationale se v posledních letech 19. století dostalo několik zlomků z prvních šesti kapitol 

evangelia sv. Lukáše (dar P. Scheila). Z tohoto papyrového zlomku byla uveřejněna  

a známa jen malá část, ostatní uniklo pozornosti, poněvadž papyrus byl velmi poškozený 

a těžko čitelný. Při studiu tohoto papyru jsem zjistil, že papyrus je daleko rozsáhlejší, 

nežli bylo známo a věnoval jsem těmto zlomkům tři měsíce usilovné námahy. Podařilo 

se mi celý rukopis přečíst a doplnit chybějící části. (…) Poslal jsem fotografie „papyru 

4“ některým nejlepším papyrologům (anglický Kenyon, francouzský Collart, Dain aj.)  

a ti souhlasně soudí, že rukopis pochází nejméně ze začátků IV. stol., čili je rozhodně 

starší rukopisů pergamenových. Je to tedy rukopis velmi cenný, jednak pro své stáří, 

jednak pro text, jednak i svým rozsahem. Po stránce textové spočívá hodnota rukopisu 

„papyrus 4“ ve shodě přímo nápadné s textem nejlepšího novozákonního kodexu, zv. 

Vatikánského. Kodexový „papyrus 4“ je v neposlední řadě význačný i svým rozsahem, 

protože vedle rukopisů zv. „papyri Chester Beatty“, objevených v r. 1930, je „papyrus 

4“ největším zachovaným papyrem s textem Nového zákona.“ 77 

Proto je také výše zmiňovaný článek Jana Merella pravidelně citován v publikacích, 

které hovoří o papyru P4. Tak jej např. citují K. a B. Alandovi ve své standardní 

příručce o textu Nového zákona.78  Merellův článek rovněž cituje klasická novozákonní 

introdukce od W. G. Kümmela. Z uvedeného vyplývá, že přínos Merellovy publikace 

celého textu papyru P4 je nesporný. Papyrus P4 byl – dle Merella, který své informace 

čerpal přímo od V. Scheila79 – nalezen v lokalitě Koptos v Horním Egyptě. Byl 

                                                 
74 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4 a význam novozákonních papyrů dnes. In Sborník Katolické 
teologické fakulty, svazek VIII. K 100. výročí narození Prof. ThDr. Jana Merella, Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006, s. 146. Dále jen TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus 
P4. 
75 Tamtéž. 
76 Tamtéž. 
77 Interview Jana Metelky. 
78 Srov. ALAND, K – ALAND, B. Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen 
Ausgaben sovie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik.Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 
1982, s. 106. Citováno podle TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 146. 
79 Viz MERELL, Jan. Nouveaux fragments du Papyrus 4. Paris: Librairie Lecoffre, 1938, s. 5. Dále jen 
MERELL, Jan. Nouveaux fragments du Papyrus 4. 
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uschován tak, že byl zazděn do výklenku. Tomu bylo tak zřejmě proto, že byl pokládán 

za cenný dokument. Došlo k tomu patrně na začátku Diokleciánova pronásledování. Ve 

skrýši byly uloženy dva traktáty Filóna Alexandrijského. Součástí těchto traktátů byly – 

pravděpodobně jen s instrumentální funkcí jako vycpávky – zlomky listů papyru, na 

nichž byly řecké nápisy „(…) podle Matouše“, další pak byly zlomky Lukášova 

evangelia.80 

Pokud jde o datování tohoto rukopisu, došlo k velkým změnám směrem 

k progresivnímu hodnocení, tj. ke zvýšení jeho stáří. V. Scheil jej datoval do 6. století, 

J. Merell ve svém článku s odvoláním na F. Kenyona, P. Collarta a A. Daina řadil tento 

papyrus do 4. století.81  K. Aland datoval P4 ve svých publikacích do 3. století.82  To 

byla rozšířená datace v posledních desetiletích. Můžeme se s ní setkat také např. ve 

vydání Nového zákona Nuevo Testamento Trilingüe od J. M. Bovera aj. 

O’Callaghana.83  Ovšem P. W. Comfort a D. P. Barret datují – podobně jako už T. C. 

Skeat před nimi – papyrus P4 do 2. století.84 

Proč tak velký posun v datování tohoto papyru? V. Scheil byl jistě ovlivněn názorem 

19. století, že křesťanské kodexy se objevily až od 4. století. Ale i tak je třeba jeho 

datování pokládat za omyl. Datace J. Merella se opírá o názor tří papyrologů. Později, 

za změněných poměrů a větších znalostí o rané existenci křesťanských kodexů se 

objevuje datování do 3. století. Datace do 2. století vychází kromě z konstatování stejné 

podoby písma ze dvou dalších předpokladů. Jsou to jednak okolnosti nálezu P4, který 

byl použit jako vycpávka pro kodex se spisy Filóna Alexandrijského. A tento kodex byl 

a je obecně datován do 3. století. Ale novozákonní papyrus musí být mnohem starší, 

jestliže už byl vyřazen z užívání a použit jako materiál k vyplnění prostoru schránky 

s kodexem Filóna Alexandrijského.  

Druhým důvodem je přesvědčení, že P4 byl součástí jednoho rukopisu čtyř evangelií, 

k němuž patřily i papyry P64 a P67. O tom je přesvědčen C. T. Skeat,85  tuto spojitost 

                                                 
80 MERELL, Jan. Nouveaux fragments du Papyrus 4, s. 5n Srov. Také anglický Překlad s vysvětlivkami: 
COMFORT – BARRET (ed.). The Text, 47. Citováno TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 147. 
81 MERELL, Jan. Nouveaux fragments du Papyrus 4, s. 7. MERELL, Jan. Radostná zvěst Nového zákona. 
Praha: Česká katolická charita, 1973, s. 70, kde s odvoláním na K. Alanda hovoří „o době kolem r. 200“. 
Citováno podle TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 147. 
82 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 148. 
83 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 148. 
84 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 148. 
85 „The Oldest“, 8n. 
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obhajuje také P. Comfort.86 Předtím zastával příslušnost těchto tří papyrů (P4 + P64 + 

P67) k jednomu rukopisu známý badatel C. H. Roberts.87 Vzájemná jednota papyrů P64 

a P67 je dnes pokládána za samozřejmost, většina odborníků stále datuje oba tyto 

papyry „kolem r. 200“.88 Spojení obou těchto papyrů s papyrem P4 uvedl do diskuse už 

v 60. letech K. Aland, ale pak je prakticky neuznával.89 Novozákonní introdukce od 

Winkelhausera a Schmida je hodnotí jako možné, ale neprokazatelné.90 Význam papyru 

P4 ovšem zůstává nesporný, i když jeho příslušnost spolu s papyry P64 a P67 k doposud 

nejstarším u rukopisu čtyř evangelií, jak předpokládá C. T. Skeat, není zatím obecně 

uznávána. Kvalita P4 je dána jeho textovou blízkostí s kodexem Vatikánským, jak ji 

konstatoval už J. Merell, a s papyrem P75, který bývá co do spolehlivosti hodnocen 

velmi vysoko. Shoda mezi P4 a oběma uvedenými rukopisy se vyčísluje na 93 procent, i 

když se nejedná o stejné varianty.91 P4 tedy patří mezi nejvýznamnější novozákonní 

papyry a první publikování jeho celého textu zůstane natrvalo spojeno se jménem  

J. Merella.“92 

2.2. Skripta a učebnice 
Merell často s nevolí konstatoval, že studenti CMBF mají k dispozici omezený počet 

učebnic, skript i kvalitní odborné literatury. Proto se při každé příležitosti snažil tento 

nedostatek alespoň zčásti vynahradit, a to jak nákupem i zahraniční odborné literatury, 

k čemuž využíval svých nečetných zahraničních služebních cest včetně své účasti na 

dvou jednáních II. vatikánského koncilu,93 ale především tím, že se stal autorem 

velkého množství skript z oblasti jemu blízké, z biblistiky. Jeho skripta se dají velmi 

volně rozdělit do dvou kategorií: na skripta učební, která se biblickému tématu věnují 

v širších i obecných souvislostech, a skripta výkladová a exegetická, která rozebírají 

vlastní biblický text za účelem exegeze.  

V obdobném duchu jsem pak Merellova skripta rozdělil pro větší přehlednost do 

dvou skupin: skripta učební, a skripta výkladová a exegetická. 

 
                                                 

86 COMFORT – BARRET (ed). The Text, 45n. 49n.. Citováno podle TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, 
papyrus P4, s. 148. 
87 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 148. 
88 Srov. např. Novum Testamentum Graece, s. 687. 
89 Viz „The Oldest“, s. 8. Srov. i seznam papyrů  v Novum Testamentum Graece, s. 684 a 687, kde je P4 
jasně oddělen.  
90 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 149. 
91 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 149. 
92 TICHÝ, Ladislav. Jan Merell, papyrus P4, s. 146–149 . 
93 Viz styky Jana Merella s prof. Vladimírem Boublíkem, Exkurs II. vatikánský koncil. 
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2.2.1. Skripta učební  

Do podskupiny skript učebních byla zařazena skripta zaměřující se na obecnější, ale 

i speciální výklad, uvedení do problematiky a zařazení vybrané látky do širšího 

kontextu.  

2.2.1.1. Exegeze nedělních a svátečních perikop. Praha: Skriptum CMBF pro vnitřní 

potřebu, 1967. 

Hned toto první skriptum nese charakteristiky jak skripta učebního, tak exegetického. 

Pro značný prostor věnovaný obecným výkladům jsem jej zařadil mezi skripta učební.  

V úvodu se Merell zamýšlí nad postavením a významem epištol v liturgii. Zatímco 

v liturgii hodin převažují s výjimkou doby vánoční a velikonoční, kdy se čte rovněž 

z knih novozákonních – Skutky apoštolů, Epištoly i Zjevení sv. Jana, spíše čtení ze 

zákona Starého vzhledem k jeho většímu rozsahu, tak v liturgii mše sv. tvoří páteř čtení 

Evangelium, v neděli a ve svátek pak mi s předchozí epištolou. Merell soudí, že 

o nedělích a svátcích, které jsou v liturgii v popředí, má při mši sv. zazářit plné světlo 

Nového zákona.94 Do asi 5. století předčítali epištoly lektoři. Později byla tato funkce 

vyhrazena podjáhnům. Epištola bývala předčítána z tribun, tzv. ambon. Zpravidla 

bývaly v chrámě dvě, jedna pro epištolu, jedna pro evangelium. Důvod, proč je v liturgii 

v jednotlivých případech zvolena ta nebo ona epištola, není zcela jasný, byť i zde lze 

prokázat jisté souvislosti. O svátcích, kdy myšlenka svátku vtiskuje ráz celému 

mešnímu formuláři, určuje i volbu epištoly. Zčásti je tomu tak i o nedělích, které spadají 

do svátečních okruhů. V adventu ukazují nedělní epištoly na blížící se vyplnění Božích 

zaslíbení, na blízký příchod Páně a na povinnost být na tento příchod připraven a na 

radost plynoucí z blížícího se příchodu Vykupitele. V době postní pak jsou čtení 

z epištol zaměřeny na pokání a sebepřemáhání. V době velikonoční pak jsou vybírána 

čtení z tzv. listů katolických.  

Zatímco nedělní evangelní texty znají leckdy nejen kněží, ale mnohdy i věřící 

zpaměti, u epištol tomu tak není. Důvodem tohoto stavu je jednak jejich náročnost, 

často složitý věroučný obsah a také skutečnost, že v homilii zaznívá zpravidla pouze 

výklad evangelií, a pouze zřídka a letmo výklad epištoly. Epištoly mají často rovněž 

zřetelný historický i místní kontext a bývají srozumitelné adresátům, méně pak dnešním 

posluchačům.  

                                                 
94 MERELL, Jan. Exegeze nedělních a svátečních perikop. Praha: Katedra biblických věd, Ústřední 
církevní nakladatelství, 1967, s. 4. 
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Přes to přese všechno však epištoly inspirují slovem Božím a z tohoto pohledu je 

jejich úloha v liturgii nezastupitelná.  

Merellovy exegeze ve skriptu jsou seřazeny chronologicky počínaje pochopitelně 

1. nedělí adventní, úryvkem z Řím 13, 11–14 přes dobu vánoční, postní a velikonoční, 

neděle po seslání Ducha svatého a končí Slavností Ježíše Krista Krále.  

Struktura jednotlivých exegezí je velmi přehledná: v úvodní části, kterou Merell 

nazývá „souvislost s předcházejícím“ uvádí do bližšího i vzdálenějšího kontextu 

vykládaného úryvku. Následuje část druhá, jíž je výklad jednotlivých veršů. Je 

zajímavé, že Merell v této učebnici rezignoval na užití řeckých výrazů či spojení za 

účelem poskytnutí alternativ výkladu. Namísto toho několik exegezí ve skriptu pojal 

odlišně od obvyklého schématu a ihned započal s výkladem jednotlivých veršů za 

hojných citací z latinských překladů. Odlišný jazyk výkladu implikuje domněnku 

o zpracování některých kapitol jiným autorem. Velmi užitečnou pomůckou pro studenty 

– budoucí kněze a kazatele, je závěrečná část každé exegeze, nazvaná „Usus 

homileticus“. Z dnešního pohledu se může jednat o cosi jako aktualizaci, nicméně 

Merell zde nabízí témata pro homilie i s návodem, jak tato témata homileticky uchopit.  

Merellem používaný jazyk je vzhledem k době vzniku skripta srozumitelný, prost 

častějších archaismů. Lze-li jeho obsahu jeho skripta něco vytknout, tak kromě absence 

citací z řeckého originálu také nepříliš četné odkazy na jiné pasáže Písma sv., čímž 

učebnice poskytuje pouze omezenou možnost hlubšího exegetického vhledu do textu. 

2.2.1.2. List ke Koloským. Praha: Skriptum CMBF pro vnitřní potřebu, 1970  

Úvodní část skript je introdukcí k epištole. Podává informace o adresátech listu 

a okolnostech jeho sepsání. Vysvětluje obtíže, se kterými se církevní obec v Kolosách 

musela vypořádávat. Šířící se bludy, plody to tehdejšího náboženského synkretismu. 

Dále pak přemrštěný kult andělů, který začal být více zdůrazňován než kult Kristův. 

Produktem různorodých prvků pak byla „filosofie“, o které Pavel hovoří. Merell pak 

zdůrazňuje kristologický akcent epištoly. Následuje pak stručný obsah listu, rozlišuje 

úvod listu, hlavní část dogmatickou a morální a závěr.  

Skriptum je dále koncipováno v jednoduchém schématu: Část textu (nelze určit, jaký 

překlad Merell použil, neboť ve skriptu k tomuto není učiněna žádná poznámka či 

odkaz) a následuje jeho rozbor po verších.  
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Opět lze vyzdvihnout přehlednost skripta a kristologickou linii Merellovu. Poněkud 

obtížným činí skriptum jistá zkratkovitost, a to nejen v samotném textu, ale zejména 

pokud jde o odkazy na sekundární literaturu. 

2.2.1.3. Úvod do Nového zákona – I. část všeobecná. Praha: Skriptum CMBF, pro 

vnitřní potřebu, 1979. 

Jedná se o všeobecný úvod do knih Nového zákona. Obsahuje úvod neboli 

„Prolegomena“ a vlastní učební texty, rozdělené do kapitol: I. Text Nového zákona, 

II. Kánon knih Nového zákona, III. Řeč novozákonních knih, IV. Dějiny exegeze. 

Prolegomena se zamýšlejí nad historií Písma, mírou jeho autenticity a věrohodnosti 

a nastiňují přehled historického vývoje studia Písma a rozvoje biblických věd. V závěru 

úvodní části podává Merell přehled odborné literatury zabývající se uvedením do 

Nového zákona.  

(I.) Oddíl charakterizuje pojem a význam novozákonní textové kritiky. Obsáhlá část 

učebního textu dokazuje Merellovu zaujatost prameny novozákonního textu a jeho 

odbornou erudici v oblasti papyrologie, paleografie a biblické archeologie. Velmi 

podrobná je rovněž pasáž zabývající se překlady knih Nového zákona, zejména historií 

Vulgáty. Velmi zajímavým způsobem objasňuje Merell  principy textové kritiky 

a v poslední části I. oddílu podává přehled dějin řeckého textu Nového zákona. 

Pozoruhodné je vysvětlení vlivu jednotlivých textových typů na výslednou podobu 

textu Nového zákona. 

(II.) Oddíl věnovaný kánonu knih Nového zákona, pojmu a dějinám, s rozšířeným 

výkladem apokryfů a graf včetně jejich přehledu   

(III.) Merell charakterizuje řečtinu Nového zákona jako „koiné“ nebo tzv. helleniké 

diálektos, rozšířená coby „obecná řeč“ po celém helénistickém světě po vítězných 

válkách Alexandra Velikého95 .  

(IV.) Závěrečný oddíl, věnovaný exegezi a jejím dějinám, tvoří podstatnou část 

skripta. Autor provází vývoj exegeze od počátků škol alexandrijské a antiošské přes 

scholastiku a potridentské období až k „současnosti“. 

Učebnice obsahuje bohatý poznámkový aparát a četné odkazy zejména na zahraniční 

odbornou literaturu. 
                                                 

95 MERELL, Jan. Úvod do Nového zákona – všeobecná část. 1. vydání. Praha: CMBF, 1960, s. 87.  
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2.2.1.4. Úvod do Nového zákona – II. část zvláštní. Praha: Skriptum CMBF pro vnitřní 

potřebu, 1977. 

Skriptum je rozděleno do pěti oddílů: I. Evangelia, II. Skutky apoštolské, III. Život 

a listy sv. Pavla, IV. Listy katolické, V. Zjevení sv. Jana. 

(I.) Po obecnějším úvodu zabývající se původem evangelií a v této souvislosti 

i charakteristikou metody zvané Formgeschichtliche Methode zabývající se 

tzv. prehistorií evangelií, přechází Merell k charakteristice jednotlivých evangelií 

Matouše, Marka a Lukáše, zabývá se synoptickou otázkou a posléze i Evangeliem sv. 

Jana. U všech synoptických evangelií používá Merell shodné struktury výkladu látky:  

1. život evangelisty; 

2. autor evangelia posuzováno důvody vnějšími a vnitřními; 

3. adresáti evangelia; 

4. cíl evangelia – dogmatický, apologetický a polemický; 

5. řeč evangelia; 

6. místo a doba sepsání evangelia; 

7. řecký text evangelia; 

8. literární charakter evangelia – řeč, sloh; 

9. neporušenost evangelia, případně integrita.  

Struktura výkladu evangelia sv. Jana je poněkud odlišná, obohacená o rozšířený 

výklad historického charakteru evangelia. 

(II.) Merell podává výklad pojmu „skutky“, praxeis, ne jako označení kompletní 

historie, ale pouze nejvýznamnějších skutků některých apoštolů. Kromě výkladu 

věnovaného autoru, adresátům a pramenům je zvláštní pozornost věnována otázce 

historicity Skutků a jejich textové kritice.  

(III.) Úvodní kapitola je věnována velmi podrobnému popisu života sv. Pavla, jehož 

rozsah je v porovnání s jinými učebnicemi velmi nadstandardní. Další část obsahuje 

všeobecné poznámky k listům sv. Pavla a následně pak jejich postupný výklad, který je 

charakteristický obdobnou, jasnou a přehlednou strukturou. 

(IV.) Listy tzv. katolické jsou ve skriptu prezentovány obdobným způsobem jako 

listy sv. Pavla.  
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(V.) V kapitole věnované Apokalypse neboli Zjevení sv. Jana zaujme už oddíl 

věnovaný autorovi Apokalypsy, kterého Merell líčí až s patosem, postrádajícím 

v ostatních Merellových dílech analogii. Jistá emocionalita, vyjádřená poměrně 

expresivními charakteristikami např. jazyka Apokalypsy, jako by se vymykala jinak 

poměrně strohéhu Merellovu vyjadřování. 

2.2.2. Skripta výkladová a exegetická 

Zde jsou uvedena skripta věnující se výkladu a exegezi biblického textu. Merellovy 

exegeze lze charakterizovat jako velmi systematické, zachovávající jednotné schéma a 

jsou tedy velmi přehledné. Ostatně to je možné prohlásit o většině Merellových skript.  

 

2.2.2.1. Výklad Evangelia sv. Marka. Praha: ÚSČsS pro spolek posluchačů 

bohoslovecké fakulty, 1966. 

Merell označuje Markovo evangelium za evangelium Ježíšova majestátu a zázraků. 

Tuto charakteristiku zdůvodňuje adresáty Markova evangelia, jimiž byli věřící obrácení 

z pohanství, hlavně Římané. Těm nebyl židovský pojem Mesiáše a zákona tak, jak jej 

představuje Matoušovo evangelium, příliš blízký, zato s pochopením dokázali přijímat 

majestát Syna Božího a jeho zázraky a nadchnout se jimi.96 V pasáži věnované osobě 

sv. Marka Merell prokázal svou originalitu, když evangelistu ztotožnil s přímým 

svědkem Kristova utrpení:  

Bývá zvykem malířů, že v některém koutku svého obrazu se zvěční. I v evangeliu 

sv. Marka jest nepatrná poznámka, působící dojmem osobní vzpomínky svatopiscovy. 

Když byl Spasitel v zahradě Getsemanské zajat, tu ho učedníci opustili a utekli všichni. 

„Jeden jinoch však šel za ním, oděn jsa lněným rouchem na holém těle. I popadli ho. 

Ale on, zanechav roucho lněné, utekl od nich nahý“ (14,51-52). Poznámka nemá 

vnitřního vztahu k událostem v Getsemanské zahradě, takže jest velmi pravděpodobné, 

že oním mladíkem byl sám sv. Marek, který byl očitým svědkem utrpení našeho 

Spasitele, a bolestnou osobní vzpomínku nenápadně zapsal ve svém evangeliu.97  

Merell pak v dalším výkladu evangelia postupuje po verších, vždy sdružených do 

tematických celků. Výklad je poměrně podrobný, Merell klade velký důraz na rozbor 

a vysvětlení jednotlivých výrazů, a to nikoli z hlediska jazykového, ale spíše 

                                                 
96 Srov. MERELL, Jan. Výklad evangelia sv. Marka. 1. vydání. Praha: ÚSČsS pro spolek posluchačů 
bohoslovecké fakulty, 1949 a 1966,  s. 1. 
97 Tamtéž, s. 5. 
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sémantického. Množství odkazů na analogické úryvky u ostatních synoptiků potvrzují 

Merellovu snahu podávat výklad vždy v rámci kontextu. V závěru Merell vyslovuje 

názor, že symbolem evangelia sv. Marka je lev. „Lev z kmene Judova“ (Zj 5,5), který je 

nezapomenutelně hlásán a vylíčen, nejen římským čtenářům evangelia, ale všem dobám 

a celému světu, s plnou silou a dynamikou, kterou naplnil hlas „Lva z Judeje okrsek 

zemský“.98 

2.2.2.2. List apoštola Pavla Efesanům. Praha: Skriptum CMBF pro vnitřní potřebu, 

1971. 

Jedná se o výklad, který má více charakter duchovních zamyšlení. Nejedná se tedy 

o klasickou exegetickou učebnici. Ačkoli ani zde nechybí Merellovo „klasické“ schéma 

výkladového skripta (všeobecný úvod a následný rozbor po verších), má zde rozbor 

jednotlivých veršů zřejmě spíše než práci s textem poskytovat náměty k rozjímání 

a duchovnímu zamyšlení. V tom lze spatřovat přesah učebnice do oblasti spirituální 

teologie a homiletiky. Tento charakter skripta podtrhují i „modlitby se svatým Pavlem“, 

které Merell klade na závěr každého tematického celku. 

2.2.2.3. Listy apoštola Pavla z vězení, překlad a výklad listu k Efesanům a Kolosanům. 

Praha: Česká katolická charita v Ústředním církevním nakladatelství v Praze 1976.  

Nelze určit, z jakého překladu Písma  text skripta vychází či zda se jedná dokonce 

o Merellův vlastní překlad. Pro Merella hovoří skutečnost, že překlady použité ve 

skriptu vykazují četné odchylky od všech moderních českých překladů, které mohl 

Merell v době koncipování skripta k dispozici Sýkora (1933), Žilka (1934) Col (1947), 

Škrabal (1948) Sýkora–Hejčl (1946), Col (1970). I toto skriptum bylo zamýšleno také 

jako pomůcka pro přípravu homilie a proto je většina perikop listů v závěru převedena 

do modliteb, které mohou být vhodným závěrem pro homilie na příslušný text epištoly. 

Skriptum samotné je pak převzetím části Merellova dřívějšího titulu Slovo Boží, 

Překlad a výklad listů sv. apoštola Pavla ze zajetí. V obou případech se nejedná o vyšší 

exegezi (exegesi sublimior), spíše jde o výklad smyslu jednotlivých veršů a rozšířený 

popis děje. 

2.2.2.4. Kristova podobenství. Praha: Česká katolická charita, 1969.  

                                                 
98 Tamtéž, s. 184. 
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Další z Merellových skript, které se více než exegezi věnují rozboru textu se 

zaměřením na jeho využití při homilii nebo bohoslužbě slova. Látku Merell rozděluje 

do pěti oddílů podle smyslu a účelu jednotlivých podobenství.  

1. Boží království: výklad podobenství o rozsévači, hořčičném zrnu, kvasu, skrytém 

pokladu, perle, koukolu a pšenici, královské svatbě, velké hostině a svéhlavých 

chlapcích. 

2. Bůh a člověk: výklad podobenství o dělnících na vinici, ztracené ovci, ztraceném 

penízi, ztraceném synu, nemilosrdném služebníkovi, farizeovi a celníkovi, boháči a 

Lazarovi.  

3. Já a bližní: podobenství o milosrdném Samaritánu. 

4. Podobenství eschatologická: podobenství o chytrém správci, stromu a ovoci, 

fíkovníku, bdělých služebnících, prozíravých pannách, hřivnách. 

5. Podobenství o modlitbě: výklady podobenství o modlitbě a Dobrém pastýři.  

2.2.2.5. Nedělní a sváteční evangelia 

Toto skriptum sleduje cíl pastorační a praktický a má být studentům homiletickou 

pomůckou v duchu liturgické konstituce Sacrosanctum consilium.  

„Slavení Eucharistie jest v Církvi od nejstarších dob tak uspořádáno, že Slovo Boží 

připravuje cestu k vlastní eucharistické oběti. Při tom se dbá zákona duchovního 

vzestupu. Prvé čtení ukazuje na Království Boží zpovzdálí – epištola. Čtení vrcholí 

předčítáním evangelia, ve kterém mluví nebo jedná sám Pán. Evangeliem vrcholí první 

část mše svaté.“ 99 Merell dále uvádí, že „nové objevení homilie, jak to činí SC, je 

vlastně návratem k opuštěné klasické formě starokřesťanského kázání, které bylo více 

dialogické, zatímco počínaje scholastikou se změnilo na tematické.“  Pro názornost 

Merell do závěru svého skripta přikládá dvě z přibližně šesti set zachovaných homilií 

Jana Zlatoústého.  

Text rovněž neobsahuje podrobnější exegetické poznámky, ani homiletické 

rozvedení evangelních perikop. Merellovi šlo o to, aby vynikl v souvislosti evangelia 

pravý smysl příslušné perikopy a studentům – budoucím kazatelům – poskytoval 

východiska ke vhodné aplikaci v rámci svých homilií. 

                                                 
99 MERELL, Jan. Nedělní a sváteční evangelia. Skriptum pro studijní účely Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakulty v Praze – Litoměřicích. Obor Nový zákon. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní 
nakladatelství, 1965, s. 3. 
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2.2.2.6. Historia infantiae, exegetické poznámky k 1. a 2. kapitole evangelia sv. Matouše 

a Lukáše. Praha: Česká katolická charita, 1951. 

V úvodu se Merell zamýšlí nad autenticitou „evangelia dětství, tj. o prvních dvou 

kapitolách evangelií Matoušova a Lukášova. Zmiňuje, že část kritiky odvozovala své 

popírání autenticity zejména ze skutečnosti, že s výjimkou Matouše a Lukáše není 

v jiných kanonických knihách Písma sv. žádná zmínka. Proto považují evangelium 

dětství za pouhou zbožnou legendu a výplod pozdějšího náboženského cítění. Merell 

oponuje, že mlčení o Ježíšově dětství u Pavla nebo u ostatních evangelistů – Jana 

a Marka – není důkazem popírajícím autenticitu. Vždyť Markovo evangelium se nejvíce 

přibližuje prvotní katechezi a soustřeďuje se na ty události Kristova života, které mají 

zvláštní význam v ekonomii spásy: křest, zázraky, kázání, a hlavně umučení 

a zmrtvýchvstání. Janovo evangelium tvoří dle Metelka jakési doplnění evangelií 

synoptických a poněvadž o dětství Ježíšově hovoří před Janem již Matouš a Lukáš, 

necítí Jan potřebu se k tomuto tématu vracet.  

Merell se dále zamýšlí nad významem apokryfů z hlediska zpráv o Ježíšově dětství. 

Označuje je za „díla bujné obrazotvornosti“, „snůšku smyšlenek, utvořenou k ukojení 

zvědavosti věřících, a to ještě často pod vlivem nových idejí a dogmatických sporů 

prvních křesťanských staletí“.100  Proto dle Metelka nemohou být apokryfy spolehlivým 

pramenem k Ježíšovu dětství, kterým jedině zůstává evangelium Matoušovo 

a Lukášovo. Výjimku dle Metelka tvoří pouze některé „drobnosti“, jakými jsou např. 

Protoevangelium Jakubovo, udávající jména rodičů Panny Marie – Jáchyma a Anny, 

Pseudo-Matoušovo evangelium zaznamenávající u novorozeného Ježíše přítomnost vola 

a osla, případně evangelium Tomášovo, které zmiňuje povolání sv. Josefa – tesař.  

Následují pak exegeze Ježíšova dětství podle Lukáše a Matouše, v závěru přidány 

chronologické tabulky a přehled relevantních představitelů dynastie Hasmoneovců. 

Povahu skript mají i dva následující tituly, které sice nebyly sepsány přímo Janem 

Merellem, ale jedná se o sborníky přednášek z teologických kurzů pro kněze, obsahující 

Merellovy příspěvky. 

2.2.2.7. Exegeze evangelia sv. Marka. Praha: Skriptum CMBF pro vnitřní potřebu, 

1970. 

                                                 
100 MERELL, Jan. Historia infantiae, Exegetické poznámky k 1. a 2. kapitole evangelia sv. Matouše 
a Lukáše. 1. vydání. Praha: Česká katolická charita, 1951, s. 16. 
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Úvodní schéma lze označit za synoptický přehled. Srozumitelnou a jednoduchou 

formou přiřazuje k jednotlivým kapitolám a podkapitolám Markova evangelia 

odpovídající souřadnice ostatních synoptiků, Matouše a Lukáše. Schéma skripta je opět 

velmi jednoduché a přehledné – Merell vždy větší tematický celek rozebírá po 

jednotlivých verších. Ve skriptu absentuje obecný výklad – uvedení do Markova 

evangelia, otázka doby sepsání, autora apod. Jedná se tedy o skriptum ryze exegetické. 

Zvláštní pozornost věnuje Merell výkladu jednotlivých podobenství, v pasáži věnované 

volbě apoštolů je velmi zajímavý jeho výklad jmen Ježíšových učedníků. Ve skriptu se 

již vyskytují četnější rozbory řeckého originálu. Je poměrně zajímavé, že nejčastěji 

citovanými exegety ve skriptu jsou Ricciotti a  Schnackenburg. Na rozdíl od exegeze 

listu ke Koloským se Merell nevyjadřuje tak zkratkovitě, text je plynulý s delšími 

souvětími. 

2.2.2.8. Křest, přednášky z teologického kurzu pro kněze. Praha:  CMBF, 1972.  

Prof. ThDr. Jan Merell: Křest u synoptiků 

Jan – předchůdce Páně – je označován velikým. A přece neudílí křest ze své vlastní 

vůle, ale z vůle Boží. Je článkem, spojujícím Starý a Nový zákon, poněvadž jeho křest 

je počítán k tzv. křestnímu hnutí, které od 2. pol. 2. stol. př. Kristem existovalo 

v Palestině a Sýrii. Jeho křest je křtem pokání, křtem obmytí, ale jeho křest se odlišuje 

od praxí kumránců, židovských proselytů, či helénského synkretismu. Liší se i od křtu 

křesťanského. Janův křest má základní charakteristické rysy:  

1. je křtem jednorázovým; 

2. byl pro všechen židovský lid (nejen pro nečisté, hříšné); 

3. cílem pokání bylo uniknout soudu; 

4. křest byl udělován křtitelem (prorokem) seslaným od Boha (nebo jeho žáky); 

5. smysl křtu byl eschatologický: vytvořit svatý lid. 

Na Janův křest navázala prvotní křesťanská církev. Převzala jednorázové udělování 

křtu, udělování od druhého a eschatologický charakter Božího lidu. Stále však křest 

Janův byl jen přípravou na křest Duchem svatým a ohněm, byl projevem kajícího 

smýšlení a touhou po odpuštění hříchů, které může dát Mesiáš a zároveň výrazem víry 

v příchod Mesiáše. 
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Zároveň však Merell rozlišuje křest, který Ježíš u Jana uděloval skrze své učedníky 

od Kristovy výzvy ke křtu v závěru Matoušova evangelia, což je jediné místo 

u synoptiků, kde Ježíš mluvil o křtu. Rovněž se pozastavuje nad rozdíly v Matoušově 

trinitární formulaci křtu a Pavlovým „křtu „ve jméno Ježíše“ (Sk 2,38). Tyto zdánlivé 

rozpory mohou být argumentem proti praxi prvotní církve, která křest chápala jako 

podmínku spásy. Merell toto obhajuje tím, že taková praxe je natolik stará, že musí 

dosahovat až zpět k Ježíšovu příkazu, ostatně stejně jako ustanovení eucharistie. 

2.2.2.9. Sborník přednášek IV. Teologického kursu pro kněze. Praha: CMBF, 1973. 

Dr. Jan Merell: Ježíš Kristus včera i dnes  

Přednáška Metelka reflektuje tendence tehdejší doby zpochybňovat schopnost 

a kompetenci Církve hlásat skutečného Krista, žijícího před 2000 lety. Stručně zmínil 

historické okolnosti, související s vnímáním autority Písma a jeho výpovědi o osobě 

Ježíše Krista. Zvláště zmiňuje problematický vliv osvícenství s jeho heslem: „Pryč 

s dogmatem, zpět k Ježíši historickému“.101 V dnešní době (60.–70. léta) dochází 

k rozlišení Krista historického a Krista kerygmatického. V popředí jsou snahy 

„oddogmatizovat Krista, zbavit ho nánosu tradice prvokřesťanských obcí. V další části 

přednášky Merell rozebírá otázku skutečné historické existence Ježíšovy a zvláštní 

pozornost věnuje Knihu ThDr. Adolfa Holla Jesus in schlechter Gesellschaft (Ježíš ve 

špatné společnosti), která ve své době způsobila velký rozruch. Byť Merell Hollovi 

vyčítá formální nedostatky, ale především jeho dogmatická pochybení, většinou 

dokonce zásadního charakteru. Co však Merell na Hollově knize oceňuje, je fakt, že se 

snaží vyjít vstříc antropologickému myšlení dnešního člověka. Dále Merell logickými 

argumenty vyvrací některé mylné pohledy na historického Ježíše: Ježíše coby 

revolucionáře nebo Hélóta, Esejce, příslušníka sekty Kumránu. Rovněž se zabývá 

rozdíly v kristologii jednotlivých evangelií a klade si otázku: „Harmonie evangelií nebo 

jednotlivá evangelia?“102  a připomíná v této souvislosti Tatianův Diatessaron – 

chronologii Janovu, do níž vkomponoval synoptickou látku. Další úvahy jsou věnovány 

již zmíněnému antropologickému uvažování současného člověka a s tím souvisejícím 

přechodem od christologie „shora“, zdůrazňující Kristovo božství, k christologii 

„zdola“, akcentující pro změnu Ježíše – člověka. 

                                                 
101 MERELL, Jan. Ježíš Kristus včera i dnes. In Sborník přednášek IV. teologického kursu pro kněze, 
Praha: CMBF, 1973, s. 2. 
102 Tamtéž, s. 13. 
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2.2.2.10. Cesty k dnešní katolické biblistice. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 

v Praze 1971. 

Bible a církev mají společný zrod. Mají týž božský původ.103 Církev od Židů 

převzala nejen Starý zákon, ale i určité metody exegeze. Lid Starého zákona 

předobrazoval lid Nového zákona a Starý zákon má své naplnění a smysl v Novém 

zákoně. Nejstarší exegeté však k převzatým metodám výkladu pod vlivem řecké 

filosofie přidávali prvky alegorie. A tento řecký způsob myšlení přešel přes helénistické 

židovstvo do křesťanské teologie alexandrijské tradice. Naproti tomu antiochijská škola 

alegorii popírala a zdůrazňovala výklad historicko-gramatický. Starověká a středověká 

exegeze se však držela převážně alegoricko-typologického výkladu. Teologie starověku 

a velké části středověku byla jen druhem exegeze. Život z víry byl úzce spjat s Biblí, ale 

spekulativní tendence pozdního středověku přinesly rozštěpení teologie a spirituality.  

Jakousi odpovědí na růst autority církve ve středověku, který vykazoval velmi 

zřetelné juristické rysy, až se zdálo, že autorita církve stojí nad autoritou Písma, 

znamenala reformace a její až přecenění autority Písma. Katolická církev na toto 

zareagovala tím, že uznávala autoritu Písma, ale jeho interpretaci prováděla v souladu 

s tradicí s tím, že posledku tato interpretace přísluší pouze církvi. Z tohoto postoje se 

vyvinul nežádoucí extrém omezování soukromého čtení Písma. Renesance znamenala 

návrat k literárním pramenům a v duchovní oblasti návratem k Písmu a jeho kritickému 

textu. Kritické zkoumání Písma bylo v této době spíš záležitostí katolické biblistiky, 

neboť reformace, která odmítla hierarchii a svátostné instituce redukovala všechny 

prostředky spásy na jediný – Písmo. Záleželo tedy na tom, aby tento pilíř nebyl 

zpochybňován a tak v reformačních kruzích vzniká nedůvěra ke kritickému zkoumání.  

Těžkou zkoušku pro katolickou biblistiku znamenal nástup racionalismu, který 

znamenal jakési „novočtení“ Písma ve světle rozumu, což často končilo odpadem od 

víry. Katolická biblistika nadto stála tváří v tvář racionalismu nepřipravená 

a v defenzívě. Tento stav vedl na přelomu století ke krizi, která vypukla střetem 

modernismu na straně jedné a integrismu na straně druhé. Církev však zareagovala 

opatřeními, která lze shrnout do dvou oblastí: 

                                                 
103 MERELL, Jan – ADÁMEK, Jarolím. Cesty k dnešní katolické biblistice. Vědecká exegeze a Ježíšovo 
zmrtvýchvstání. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1971, s. 1. Dále jen MERELL, Jan – 
ADÁMEK, Jarolím. Cesty k dnešní katolické biblistice. 
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1. disciplinární předpisy; 

2. péče o biblická studia a odborné školení. 

Do první skupiny lze zařadit založení Biblické komise papežem Lvem XIII.,  

do druhé pak řada kroků, jakými byly např. vznik Dominikánské biblické školy 

v Jeruzalémě v r. 1886, vydání encykliky Providentissimus Deus v r. 1893, vybízející 

k biblickým studiím, nebo vznik Papežského biblického institutu v Římě r. 1909. 

Třicátá léta probíhala ve znamení přechodu katolické biblistiky z defenzívy do „akce“, 

stejně tak ve znamení počínající spolupráce katolické a protestantské biblistiky. Mečelo 

dále zmiňuje význam encykliky Pia XII. Divino afflante Spiritu, která se stala „velkou 

chartou biblických studií“.104 II. vatikánský koncil pak již na svém prvním zasedání 

zahájil projednávání schématu „O pramenech zjevení“ a byť cesta ke konstituci Dei 

verbum nebyla jednoduchá, zvítězily v ní zásady encykliky Divino afflante spiritu 

a progresivní biblistiky.  

Konstituce Dei verbum, encyklika Divino afflante spiritu a Instrukce biblické komise 

jsou tři základní dokumenty, jež se stávají vodítkem pro moderní katolickou biblickou 

exegezi.  

V další části pak Merell charakterizuje současnou metodu, užívanou katolickou 

exegezí k vědeckému výkladu Písma, a to metodu historicko-kritickou, spočívající 

v užití moderní vědy k výkladu starých textů v souvislosti s dobou jejich vzniku. 

Následuje zamyšlení nad otázkou, nebylo-li Písmo až dosud chápáno mylně, či dokonce 

není-li otřesena pravdivost biblických knih. Na otázku Merell odpovídá záporně 

a dodává, že pro biblickou vědu platí shodné postuláty jako pro kterýkoli jiný vědní 

obor: 

1. pokrok a vývoj poznání – dnes víme, co předchozí generace nevěděly; 

2. dnes známe šířeji okolní svět bible, na rozdíl od relativně nedávné doby, kdy lidé 

znali dějiny téměř výhradně z bible. 

II. vatikánský koncil dle Metelka „otevřel stavidla“ a spustil podněty ekumenické, 

sociální, ale i výzvy k dialogu i v oblasti pokoncilní teologie a biblistiky. Tento kvas 

pak přinesl nejen pozitivní kroky, ale i odchylky a pochybnosti. Jako příklad Merell 

uvádí popírání historických postav evangelistů a připisování autorství Písma víceméně 

                                                 
104 MERELL, Jan – ADÁMEK, Jarolím. Cesty k dnešní katolické biblistice, s. 7. 
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anonymním komunitám. Tento směr mezi jinými razili i představitelé tzv. sociologické 

školy (Émile Durkheim). Merell odsuzuje toto zaměňování předávání tradice s jejím 

utvářením a konstatuje, že tvořili očití svědkové, komunita předávala.105 

2.3. Publikace odborné 
V souvislosti s rozdělením Merellových publikací na odborné a na ty, které jsou 

určeny širší než výhradně odborné veřejnosti bych rád uvedl, že toto rozdělení je spíše 

takříkajíc „pracovní“.  Merell sám ve své publikační činnosti nijak nerozlišoval mezi 

adresáty svých prací. Jako kritérium rozdělení jsem použil především téma práce. 

Zaměření na papyrologii či textovou kritiku implikovalo zařazení do odborné literatury. 

2.3.1. Nouveaux fragments du papyrus 4. Paris: Librairie Lecoffre, 1938. 

Jedná se o publikaci, která vzbudila oprávněně značný rozruch a přinesla Merellovi 

mezinárodní věhlas. O okolnostech rozluštění papyru P4 bylo pojednáno výše. 

Merellova práce se skládá z úvodní části, v níž jsou popisovány okolnosti nálezu papyru 

a jeho stručná historie, dále se zabývá jeho paleografií a otázkami spojenými 

s problematikou textové kritiky. Následuje uvedení rozluštěného papyru s výkladovými 

poznámkami a bohatou fotografickou přílohou. 

2.3.2. Bolest v Písmě sv. Starého a Nového zákona. Disertační práce. Praha: 1931. 

V úvodu nastiňuje filosofická východiska bolesti v antické filosofii a přechází ke 

starozákonnímu pojetí bolesti jako trestu za hříchy, za prostředek výchovný a zkušebný. 

Osvětluje novozákonní histologické východisko pojetí bolesti, kdy Ježíš je rozluštěním 

bolesti a jejího smyslu. Svatý Pavel chápe bolest jako nutný předpoklad spásy 

a připodobnění se Kristu 

2.3.3. Papyry a kritika novozákonního textu. Praha, nákladem dědictví svatého 

Prokopa, 1939. 

Motivem sepsání této práce byla skutečnost, že v té době prakticky neexistovaly 

soustavné studie o papyrech ve světové biblické literatuře. Práce byla výsledkem 

Merellova několikaletého úsilí, jež započalo během jeho studií na biblickém institutu 

v Římě a v hrubých rysech dokončeno v papyrologickém ústavu na pařížské Sorbonně.  

V první části, nazvané „Papyrologie a text Nového zákona“, Merell podává 

všeobecné vysvětlení základních pojmů: co je papyrus a kodex, zmiňuje historický 

                                                 
105 MERELL, Jan – ADÁMEK, Jarolím. Cesty k dnešní katolické biblistice, s. 15. 
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i geografický kontext vzniku relevantních papyrů. Následně podrobně pojednává 

o historii papyrologie jako vědy, zmiňuje nejvýznačnější osobnosti papyrologie i jejich 

přínos a význam. Charakterizuje činnost a zásluhy papyrologů jednotlivých zemí včetně 

českých. Poté podává přehled dosud objevených papyrů s novozákonním textem, 

stručně pojednává o okolnostech jejich nálezů, jejich stáří a obsahu. Zvláštní kapitolu 

v této části věnoval papyrům Chestar Beatty, nalezeným v roce 1930, které posunuly 

text Nového zákona o celé století k originálům novozákonních knih.  Jejich význam 

spočívá především v potvrzení hypotézy, že křesťané již ve 2. století začali užívat místo 

svitků knihy, v prokázání raného spojení čtyř evangelií v jeden celek a v důkazu 

věrnosti a spolehlivosti novozákonního textu.  

Druhou část, „Papyry a kritika novozákonního textu“, uvádí Merell pojednáním 

o řeckém textu Nového zákona a dnešním stavu textové kritiky. Zmiňuje zde okolnosti, 

za kterých vznikaly opisy textů a jejich vliv na jeho nepřesnosti a nesrovnalosti. 

Následuje průřez historií opisů novozákonních textů a s nimi související textové kritiky. 

Pro studium a textovou kritiku jednotlivých papyrů Merell zdůrazňuje uvedení do 

přehledu dnešního stavu novozákonní textové kritiky a celkovou charakteristiku forem 

řeckého textu Nového zákona. Rozlišuje formy α, β, γ a δ.  

Další část již Merell věnuje textové kritice novozákonních papyrů. Konstatuje, že až 

do nálezu papyrů Chester Beatty nebyla novozákonním papyrům a jejich textovému 

charakteru věnována větší pozornost. Pro svůj zlomkovitý charakter byly zanedbávány. 

Čím více však rostl počet nalezených papyrů, rostl i rozsah textu a rostl tedy i jejich 

význam pro novozákonní textovou kritiku. „Jako mosaika, která jest složena 

z nesčetných kostek, ve svém celku tvoří jasný obraz, tak i zlomky papyrů, jsou-li 

sebrány v jeden celek, mohou poskytnouti jasný obraz novozákonního textu v určitém 

období a místě.“106 Papyry a kritika novozákonního textu je Merellovou habilitační 

prací z r. 1939, na jejímž základě byl Merell jmenován soukromým docentem. 

2.3.4. Řecký text Nového zákona. Praha: Knihtiskárna Jaroslav Goldman a spol., 

1939. 

Jedná se pouze o vydání části předchozího titulu, konkrétně 1. dílu jeho 2. části, 

„Řecký text Nového zákona, historie, dnešní stav novozákonní textové kritiky“. 

                                                 
106 MERELL, Jan. Papyry a kritika novozákonního textu. 1. vydání. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1939,  
s. 101. 
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2.3.5. Slovo Boží, překlad a výklad listů sv. Pavla ze zajetí. Praha: Kropáč a 

Kucharský, 1942. 

Tři christologické listy sv. Pavla Efesanům, Filipanům a Kolosanům spolu 

s kratičkým listem Filemonovi se označují jako listy ze zajetí. Nepochybuje se, že je 

Pavel napsal v době, kdy byl vězněn. Nazývá se v nich vězněm Kristovým a často 

zmiňuje okovy, které nosí pro Krista. Tradice klade jejich vznik do Říma. Obsahem se 

tato skupina listů přibližuje věroučné výši čtvrtého, Janova evangelia.107  Na rozdíl od 

Jana, který akcentuje slávu Slova, Pavel zjevuje Krista oslaveného. Merell označuje tyto 

epištoly jako „lidský i božský obraz oslaveného Krista, který je hlavou mystického těla 

Církve, jejímiž údy jsou všichni věřící, který vyniká ze stránek těchto listů apoštola 

národů.“108 Dr. Jan Evangelista Urban ve svém úvodním slově Merellovy publikace 

píše: „Dr. Merell jako biblický odborník se drží jen slovního výkladu textu, ale přece 

volí takové výrazy, obraty a poznámky, kterými těžké epištoly sv. Pavla dovede přiblížit 

dnešnímu čtenáři. Důkladný komentář čtyř listů sv. Pavla ze zajetí – k Efeským, 

Koloským, Filipským a Filemonovi – není pouze přísně vědeckým výkladem těchto 

epištol, nýbrž bude i vhodnou příručkou pro kněze a kazatele, aby z věcného 

porozumění vyvozoval praktické rady a zásady pro život svých posluchačů.“109 Merell 

v úvodu této publikace implicitně naznačil, že překlady epištol jsou jeho vlastní prací.110 

2.3.6. Farizeus a publikán, kriticko-filologický rozbor paraboly Lk 18, 9–14. Praha: 

Čs. akciová tiskárna v Praze, 1936. 

Jedná se o zvláštní otisk z periodika Časopis katolického duchovenstva, ročníku 77, 

č. 5. Parabolická mluva a obrazné učení byly známy a užívány již v době předevangelní 

v rabínských kruzích. Nicméně paraboly evangelia tento žánr výrazně posunují a daleko 

převyšují paraboly rabínské.  

Merell vyzdvihuje skutečnost, že parabolickou mluvu užíval v Novém zákoně pouze 

Ježíš. Apoštolové ve svých katechezích parabol neužívali. Paraboly Kristovy byly vždy 

obdivovány pro svou nevšední krásu a dokonce i střízlivý racionalista H. J. Holtzmann 

                                                 
107 MERELL, Jan. Slovo Boží. Překlad a výklad listů sv. Pavla ze zajetí. 1. vydání. Praha: Kropáč a 
Kucharský, 1942, s. 3. Dále jen MERELL, Jan. Slovo Boží. 
108 Tamtéž, s. 4. 
109 MERELL, Jan. Slovo Boží, s. 1. 
110 „Podávaje českým čtenářům nový překlad a výklad této skupiny novozákonních knih, prosím o vlídné 
přijetí, které mi bude povzbuzením ke komentáři dalších knih Nového zákona.“ MERELL, Jan. Slovo 
Boží, s. 1. 
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nazývá Kristova podobenství „didaktickou metodou, která sobě nemá rovné“.111 Dále se 

Merell věnuje nástinu metody zpracování tématu. K přesné exegezi bylo třeba stanovit 

nejpravděpodobnější znění textu. Další podmínkou je vymezení podkladu filologického, 

proto Merell v dalším důsledně rozlišuje mezi řečtinou klasickou a koiné. Nakonec 

podobenství vkládá do kontextu rámce života v Palestině doby Kristovy.112 

2.3.7. Papyrologie a Nový zákon. La papyrologie et le Nouveau Testament. Praha: 

Čs. akciová tiskárna v Praze, 1938. 

Jedná se o zvláštní otisk z periodika „Časopis katolického duchovenstva“, ročník 79, 

č. 3. V úvodu Merell vymezuje pojem, předmět a obsah papyrologie. Protože většina 

nově nalezených biblických textů je psaná na papyrech, klade si publikace za cíl ukázat 

na význam papyrů a papyrologie pro studium bible a uvést do této vědy, která se stala 

pomocnou vědou nejen pro studia historická, filologická, právní, ale i biblická. Podat 

přesnou definici papyrologie považuje Merell za nesnadné, neboť obsah této vědy se 

zcela nekryje s jejím jménem. Do oboru papyrologie nespadá vše, co je napsáno na 

papyru a naopak papyrologie zkoumá i texty napsané i na jiných materiálech než je 

papyrus.113 Předmětem papyrologie jsou tedy řecké a latinské papyry, mající vztah 

k Egyptu v době řecko-římské kultury. Naopak papyry jiné než řecké a latinské jsou 

spíše předmětem zkoumání egyptologů. Pod papyrologii spadají rovněž i takové texty 

mající vztah k Egyptu, jejichž nositelem je i jiný materiál než papyrus, jako je 

pergamen, ostraka, dřevěné a voskové tabulky apod.  

Souběžně s věcným vymezením předmětu papyrologie platí zde i její vymezení 

časové. Papyrus byl sice používán k psaní již ve 4. tisíciletí před Kristem, ale pod obor 

papyrologie spadají texty z doby od r. 331 př. Kr. do roku 641 po Kr.114 

Papyrologii tedy Merell na základě uvedených vymezení definuje jako pomocnou 

vědu starověku, jejímž cílem je dešifrování (čtení), vydávání a vykládání řeckých 

a latinských textů napsaných na papyru nebo jiném přenositelném předmětu, jež jsou ve 

vztahu k Egyptu v době řecko-římského panství.115  

                                                 
111 „Das Gleichnis ist seine eigentümliche Lehrform, darin kein Anderer es ihm je gleichgetan hat.“ Die 
Synoptiker, s. 70. Citováno podle MERELL, Jan. Farizeus a publikán. Kriticko-filologický rozbor 
paraboly Lk 18,9–14. 1. vydání. Praha: s. n., 1936.  
112 Tamtéž, s. 5. 
113 Srov. MERELL, Jan. Papyrologie a Nový zákon. La papyrologie e tle Nouveau Testament. 1. vydání. 
Praha: Československá akciová tiskárna, 1938, s. 3. Dále jen MERELL, Jan. Papyrologie a Nový zákon. 
114 Srov. Tamtéž, s. 3. 
115 Tamtéž, s. 4. 
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V další části text pojednává o papyru jako nositeli psaných textů. Objasňuje techniku 

výroby papyru, formy nanášení a fixace textu, druh závitku či kodexovou formu. 

Kodexovou formu použili jako první s největší pravděpodobností právě křesťané, což 

Merell vysvětluje jednak chudobou křesťanů, mnohem spíše ale podle něj hrály roli 

praktické důvody. Bible byla určena ke každodennímu čtení, sloužila při liturgii. 

K tomuto účelu byly kodexy neboli knihy mnohem vhodnější než svitek. Vedle formy 

papyrových rukopisů je podle Merella vodítkem při studiu manuskriptů také 

paleografie, neboli způsob psaní, tvar písmen apod.  

Rovněž místa nálezu papyrů mají dle Merella logické důvody. Materiál papyrů, 

stejně jako nepříznivé klimatické podmínky způsobily, že se nedochovaly originály 

svatopisců. Díky suchému egyptskému podnebí však zůstaly zachovány jejich opisy, 

často i velmi staré. Merell ještě zmiňuje nález papyrů v Herculaneu, které se ale 

nedochovaly ve stavu umožňujícím seriózní vědecký výzkum. A tak je dnes jediným 

místem nálezu relevantních papyrů Egypt.  

Merell dále uvádí, že nálezem papyru započíná náročná systematická práce, kterou si 

vyžaduje především jeho uchování. Děje se tak metodou konzervace, která je 

nezbytným předpokladem jeho následné dešifrace, studia a případné publikace.116 

V další části textu, která je věnována historii papyrologie a nálezu papyrů Merell líčí 

okolnosti nálezů papyrů a průběh jejich zkoumání. Zmiňuje, že historie nálezů papyrů 

v dnešním slova smyslu započal roku 1778 objevem papyru, který obsahoval, jak bylo 

později švédským vědcem Schowem rozluštěno, záznamy ryze profánního charakteru. 

Tento svitek papyru je dnes známý pod jménem Charta Borgiana. Také v souvislosti 

s tímto objevem zájem o papyry rostl, ale zpočátku mělo jejich vyhledávání 

a shromažďování charakter spíše soukromých aktivit jednotlivců. Teprve 2. polovina 

19. stol přinesla systematické pátrání pod vedením odborníků. Za nestora papyrologů 

považuje Merell anglického vědce Frederica Kenyona.117 Dále vyjmenovává 

a charakterizuje jednotlivé evropské papyrologické školy s uvedením jejich 

nejvýznamnějších představitelů. 

Třetí, závěrečná část práce se věnuje roli a významu papyrologie ve 

zkoumání  biblických věd. Pro biblistiku nemají význam pouze texty biblické, ale 

i texty ostatní, protože uvádějí do myšlení a života lidí rodícího se křesťanství. I texty, 

                                                 
116 Tamtéž, s. 7–10. 
117 Narozen 1863 v Londýně, ředitel Britského muzea. Tamtéž, s. 17. 
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týkající se běžného života lidí té doby, jsou významné tím, že jsou to památky po 

lidech, kteří byli svým myšlením a životními podmínkami blízcí těm, k nimž mluvil 

Kristus i apoštolové. 

2.4. Publikace určené širší veřejnosti 
Zařazení publikace do této skupiny neznamená, že se jedná o literaturu charakteru 

populárně naučného. U Merella jsou rozdíly mezi literaturou ryze odbornou 

a literaturou určenou pro širší veřejnost nepatrné. Ostatně  Merellova odborná literatura 

se vyznačuje srozumitelným, čtivým jazykem, složité je schopen sdělit jednoduše. 

Naproti tomu i v literatuře, jejíž adresáti přesahují okruh výhradně odborné veřejnosti, 

Merell neopouští vybraná témata v oblasti biblistiky a papyrologie.  Merellovým 

čtenářem sotva může být ten, kdo nemůže vykázat alespoň bazální znalost biblické 

problematiky. 

2.4.1. Svatý Karel Boromejský. Měsíčník Vít ězové, Revue Na Hlubinu, Olomouc: 

Bohoslovecké učiliště řádu dominikánského, 1934. 

Jedná se o Merellovu prvotinu.  V úvodu dává do protikladu charakter XVI. století, 

které znamenalo pro katolickou církev století ponížení a defenzívy, a osobnosti, které 

z tohoto století vzešly: svatí Ignác z Loyoly, František Saleský, František Xaverský a do 

jejich čela staví sv. Karla Boromejského. 

Sv. Karel Boromejský byl nejen duší tridentského koncilu a významně se zasloužil 

o jeho zdárný výsledek, ale v pokoncilní době byl vnímán jako klasický vzor 

potridentského biskupa. Merell jeho životopis zpracoval na základě spisů, homilií i listů 

samotného světce, ale také na podkladě jeho životopisů starých i nových. 

2.4.2. Starokřesťanské apokryfy. Praha: Vyšehrad, 1942. 

Merellova studie si klade za cíl zmapovat historii pokusů napodobit kanonické knihy 

Nového zákona (apokryfy) a shromáždit ze starokřesťanské literatury výroky, které byly 

připisovány Kristu (agrafa). 

Evangelia se v líčení některých úseků Kristova života vyznačují jistou střídmostí. 

Chybějící zprávy o Kristu, zejména o jeho dětství, utrpení a smrti pak byly obsahem 

spisů zpravidla neznámých autorů, jež církev do kánonu novozákonních knih nepřijala. 

Autoři těchto spisů se pokoušeli vyplnit mezery v kanonických evangeliích a jejich 

obsahem se pokoušeli vzbudit zdání kanonicity. Jedná se o tzv. apokryfní evangelia. 

Kromě evangelií byly nejčastěji napodobovány Skutky apoštolů. Zvláštním případem 
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apokryfních spisů byly podvržené listy. Například Pavlova zmínka v Kol 4,16 

o epištole, kterou napsal do Laodiceje a jež nebyla nalezena, dala podnět k sepsání 

apokryfního listu, nazvaného List k Laodicejským. 

Další často napodobovanou kanonickou knihou byla kniha Zjevení sv. apoštola Jana, 

Apokalypsa, zde podle Merella tomu tak bylo nejspíš z důvodu atraktivity líčení konce 

světa, spásy a zavržení. První apokryfy byly psány řecky, ale s osvobozováním národů 

byzantského impéria se apokryfy přenesly i do jazyků jednotlivých národů, takže 

některé apokryfy se zachovaly jen v těchto překladech.  

Apokryfní evangelia – jejich cílem bylo doplnit zprávy kanonických evangelií. 

Nejznámějším je evangelium podle Hebreů, které se ve starověku těšilo značné vážnosti 

a bylo často citováno i církevními Otci (Origenes, Eusebius). Pro svou heretičnost však 

bylo odstraněno a dnes jsou známy pouze fragmenty z citací starokřesťanských autorů. 

Pravděpodobně ve 2. století vzniklo v Egyptě evangelium podle Egypťanů, jehož 

zbytkem jsou tzv. Logia Ježíšova (Ježíšovy výroky). Autor apokryfního evangelia 

Petrova se nazývá Šimonem Petrem a podává zprávy z celého Ježíšova života.  

Největší počet apokryfů se zabývá Ježíšovým dětstvím. Jedná se o evangelia, která se 

poměrně dobře zachovala, poněvadž neobsahovala mnoho bludů nebo od nich byla 

očištěna a tak byla ponechána věřícím v užívání. Je to především protoevangelium 

Jakubovo, pojednává o životě Panny Marie před zvěstováním, dále pak narození Ježíše, 

příchod mudrců a vraždění neviňátek.  

Dětství Ježíšovu mezi 5.–12. rokem se věnuje evangelium Tomášovo a jemu velmi 

podobné evangelium arabské, částečně i Historie Josefa tesaře. O konci života Ježíše 

pojednávají pouze dvě evangelia – evangelium Nikodemovo a evangelium o smrti 

Panny Marie.  

Druhou velkou skupinou apokryfů jsou podvržené skutky apoštolů. Ústředními 

postavami těchto spisů jsou apoštolové Petr a Pavel, ostatní učedníci pak méně. 

K nejznámějším patří skutky Petrovy, vzniklé pravděpodobně v gnostických kruzích na 

konci 2. století a kdysi velmi rozšířené skutky Pavlovy.  

Apokryfní listy – jejich počet je poměrně malý. Kromě již zmíněného listu 

k Laodicejským stojí za zmínku ještě zachované fragmenty apokryfního listu samotného 

Krista.  
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Apokryfní apokalypsa – tento druh literatury byl velmi rozšířený a pestrý. Její 

rozšíření bylo umocněno ruchem a neklidem prvních křesťanských století. 

Nejznámějšími novozákonními apokalyptickými apokryfy byla Apokalypsa Petrova 

a Apokalypsa Pavlova. Apokalyptické apokryfy nejsou jen fenoménem prvních století 

po Kristu, ale některé jsou data již mnohem pozdějšího, jako např. Janova a Petrova 

arabská apokalypsa z 8.–9. stol., případně středověká apokalypsa Mariina, líčící sestup 

Marie do pekel.  

Agrafa – jedná se o výroky připisované Ježíšovi, které nejsou zaznamenány 

v kanonických evangeliích. U některých Kristových výroků nelze zcela vyloučit jejich 

autenticitu, ale většina těchto apokryfních výroků jsou podvržené.  

Dle Merella spočívá hodnota apokryfů především v tom, vedle nich vyniká 

opravdovost a krása kanonických knih. 

2.4.3. Mluví k vám sv. Pavel. Praha: Česká katolická charita, 1962. 

U příležitosti „roku sv. Pavla“, který papež Jan XXIII. vyhlásil pro rok 1961 

s přáním, aby byl pro věřící celého světa tento rok a následující léta římského pobytu sv. 

Pavla (61–63) příležitostí k hlubšímu poznání apoštola národů, toho, jehož Církev 

v úctě i liturgii neodděluje od sv. Petra.118 Ústředním motivem Pavlových listů byla 

obdobně jako v učení Ježíše Krista dvě přikázání: víra a láska k Bohu a bližnímu. 

Ačkoli se může zdát, že Pavlovy listy již nemají dnešnímu člověku co sdělit, tak nelze 

opomenout, že jde o Bohem inspirované slovo, jímž Pavel i dnes proniká k podstatě 

věci. Je především hlasatelem evangelia.  

Aby bylo možné porozumět Pavlovým listům, je podle Merella nezbytné poznat 

Pavla jako člověka, jeho život i události jeho života.119 Po tomto úvodu Merell velmi 

podrobně líčí Pavlův život, zakončený pravděpodobně r. 67 mučednickou smrtí. 

Následuje stručný popis a rozbor jednotlivých Pavlových epištol. Listy sv. Pavla chápe 

Merell jako doplnění jeho ústního hlásání Kristova evangelia. Středem Pavlovy teologie 

je s Bohem souvěčný Kristus, který se stal člověkem a smrtí na kříži nás vykoupil. 

Pavel otevřel křesťanství cestu do světa a zlomil pouta, kterými bylo spjato se 

                                                 
118 MERELL, Jan. Mluví k vám sv. Pavel, Praha: Česká katolická Charita, 1962, s. 4 
119 Tamtéž, s. 6. 
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židovstvím.120 Pro Pavla není křesťanství pouhou naukou, ale především skutečností 

příchodu spasitele Krista. Jeho evangelium je tedy evangeliem o Kristu ukřižovaném.121  

Pavlovy listy mívají zpravidla dva oddíly: věroučný a mravní. Mravní naučení Pavla 

nejsou pouhými příkazy a zákazy, ale životem „z víry, jež působí skrze lásku.“122 

Závěrem Merell aktualizuje Pavlovo poselství upozorněním, že „velikost milosti 

vykoupení nás zavazuje k životu odpovídajícímu vůli Boží“ 123 ať v rodinném životě, či 

v rovině morálky sociální. 

2.4.4. Malý bohovědný slovník. Praha: Česká katolická charita, 1963. 

Inspirací pro Merellův Malý bohovědný slovník bylo torzo „Českého slovníku 

bohovědného“ Antonína Podlahy a Josefa Tumpacha. Nemá ambice stát se čímsi víc 

než malým příručním lexikonem základních pojmů. Jeho cílem bylo stručné vysvětlení 

hlavních pojmů ze všech oborů katolické bohovědy a církevního života.124 Na jeho 

přípravě se podílelo několik profesorů CMBF: Kotalík, Beneš, Salajka, Panuška, Beneš, 

Kubalík, aj. 

2.4.5. Bible v českých zemích. Praha: Česká katolická Charita, 1956. 

Kniha je průvodcem dějin překladu Písma svatého v českých zemích, počínaje 

staroslověnským překladem sv. Cyrila a Metoděje a následnými počátky českého 

biblického překladu, až po překlady 20. století Hejčla, Škrabala, Cola a dalších. Právem 

přikládá klíčový význam staroslověnskému překladu, který započal překladem výňatku 

z evangelií, která se četla při mši svaté. Následovalo doplnění o překlad žaltáře, všech 

čtyř evangelií a Skutků. Po uznání slovanské liturgie papežem Janem VIII. r. 880 pořídil 

Metoděj souhrn všech překladů, pořízených jím nebo jeho žáky. Merell zároveň 

podrobil staroslověnský překlad kritickému zkoumání a dospěl k závěru, že se jedná 

o mimořádné dílo tvůrců, kteří byli hluboce zasvěceni do otázek dogmatických a do 

problémů textových. Překlad je hodnotným dílem rovněž po stránce jazykové 

i stylistické. To kromě překladu evangelií platí rovněž o překladu žalmů.125 

 

                                                 
120 Tamtéž, s. 47. 
121 Tamtéž, s. 52. 
122 Srov. Gal 5,6. 
123 MERELL Jan, ThDr., Mluví k vám sv. Pavel, s. 68 
124 MERELL, Jan a kol. Malý bohovědný slovník. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 
1963, s. 5. 
125 Srov. MERELL, Jan. Bible v českých zemích od počátků do současnosti. 1. vydání. Praha: Katolická 
církev, 1956, s. 10. 
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2.4.6. Úvod do četby Nového zákona. Praha: Universum, 1947.  

Merell vzpomíná, že podnětem pro tuto knihu se staly jeho rozhovory s pozdějším 

pražským arcibiskupem a kardinálem Josefem Beranem, které společně vedli ještě coby 

spoluvězni v koncentračním táboře v Dachau. V knize se snažil zachytit vše podstatné 

podle tehdejšího stavu biblické vědy. Merell se rovněž v úvodu této knihy zamýšlí nad 

ještě čerstvým prožitkem hrůz války a klade je za vinu tomu, že „(...) evropský člověk již 

namnoze ani nezná Nový zákon, základní knihu křesťanství. Evropan, člen kultury, která 

svou hloubku a sílu čerpala z křesťanství, nečte a nepromýšlí již slova, která zde na 

světě řekl Ten, který nebyl z tohoto světa. Svědčí o tom všechna ta tvrdost a nelítostnost 

života, jak jsme jej poznali za války a jak jej poznáváme i dnes.“ 126 

Merell podává historii knih Nového zákona od jejich vzniku přes nejstarší opisy až 

do současnosti. Seznamuje s charakterem jednotlivých knih. Obsah této knihy se stal 

základem jiných Merellových titulů, do nichž často s minimálními nebo žádnými 

úpravami převedl celé pasáže i kapitoly. V této souvislosti lze zmínit např. tituly Mluví 

k vám svatý Pavel nebo Radostná zvěst Nového zákona. 

2.4.7. Radostná zvěst Nového zákona. Praha: Česká katolická Charita, 1973. 

Kniha je psána v duchu pokoncilního nazírání na bibli, zvláště na evangelia a má za 

cíl ukázat vznik, charakter, dochování a věrohodnost evangelií. Kromě toho ale také 

poukázat na aktuálnost evangelia pro dnešek a vést k četbě, studiu a životu podle 

evangelia.127  

Kniha podává souhrn poznatků o utváření evangelií, vývoji kánonu včetně otázky 

apokryfních evangelií a k jednotlivým evangeliím podává základní informace 

o autorech, době i okolnostech sepsání, jejich adresátech a základním teologickém 

charakteru. Nezanedbatelná je i pasáž věnovaná papyrům coby nejstarším nositelům 

novozákonních textů. Kniha je opatřena bohatým obrazovým materiálem. Obsahově, 

jak bylo uvedeno výše, z velké části vychází z titulu Úvod do četby Nového zákona 

z r. 1947. 

                                                 
126 MERELL, Jan. Úvod do četby Nového zákona. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 1952, s. 1. 
127 MERELL, Jan. Radostná zvěst Nového zákona. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 
1973, s. 7. 
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2.4.8. Studium a četba Bible podle encykliky Pia XII. „O časovém podporování 

biblických studií“. Praha: CMK V. Kotrba, 1949. 

Jedná se o komentovaný Merellův výklad encykliky Pia XII. Divino atlante Spiritu. 

Encyklika sama navazuje na encykliku biblickou papeže Lva XII. Providentissimus 

Deus z r. 1893, která byla mezníkem v dějinách katolické exegeze, zvláště v otázce 

inspirace. DAS je přehledem toho, co bylo od encykliky Providentissimus Deus 

vykonáno, stejně jako toho, co ještě vykonat zbývá. Encyklika se dotýká nejpalčivějších 

problémů a zdůrazňuje nutnost, aby se katoličtí exegeté těmto problémům nevyhýbali, 

nýbrž věnovali pozornost i těm nejtěžším otázkám.  

1. Část encykliky je dějinná a podává přehled toho, co bylo vykonáno od pontifikátu 

Lva XII. do současnosti.  

2. Část věroučná nastiňuje výsledky vědeckých bádání posledních let a stanoví 

podmínky exegeze, která je vědecká a zároveň křesťanská. Jsou to:128 

a. exegeze musí vycházet z původních textů; 

b. exegeze musí být založena na literárním smyslu, ale nesmí zanedbávat ani smysl 

duchovní; 

c. pro exegetu dnešní doby je nutné spojovat znalost historického kontextu 

s povinností nového studia; 

d. stále v exegezi zbývá mnoho nevyřešených otázek. I jimi se exegeta musí zabývat, 

a to v lásce a věrnosti k církvi; 

e. Písmo svaté nesmí být jen předmětem studia, ale též musí přivádět ke spáse skrze 

víru. 

Ve výkladové části Merell doprovází citované znění encykliky se svou 

charakteristickou odbornou kompetencí biblisty. Jeho komentář dává dojem, jako by se 

jednalo o samostatnou Merellovu práci v oblasti biblistiky pouze inspirovanou 

zmíněnou encyklikou. 

                                                 
128 MERELL, Jan. Studium a četba Bible podle encykliky Pia XII. O časovém podporování biblických 
studií, Praha: Václav Kotrba, 1949, s. 18–19. 
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2.4.9. Kázání na hoře, výklad a úvahy na 5.–7. kapitolu evangelia sv. Matouše. 

Praha: Česká katolická charita, 1964. 

Horské kázání se zachovalo ve dvou podáních – u sv. Matouše a u sv. Lukáše. 

Zatímco Matouš vložil do horského kázání věty, pronesené Ježíšem při jiných 

příležitostech, Lukáš mnohé vynechal. Ježíš zde prostřednictvím svatopisců předává 

souhrn nejdůležitějších životních pravidel a zásad. Charakter kázání je lidový, Ježíš se 

přizpůsobuje myšlení a potřebám lidu. Vychází ze skutečného života a vrací se 

k němu.129 Horskou řečí chce Kristus změnit smýšlení u lidí, aby vše upozadili a aby 

Bůh byl všechno ve všem.130 Kristus ukazuje ideál Božího království a podmínky 

vstupu do tohoto království. Vyslovuje nový názor na poměr člověka k Bohu, k sobě, 

k bližnímu a světu. Toto nové uspořádání života je obsahem Horského kázání, jak jej 

zaznamenal sv. Matouš.131  

„Vstupním portálem“ do Horské řeči označuje Merell osmero blahoslavenství.132 

Blahoslavenstvími vnikají do života nové hodnoty a relativizují naše dosavadní 

hodnotové systémy. Zatímco v popředí první strofy blahoslavenství je Bůh, u druhé 

zase člověk. Nelze oddělit lásku k Bohu od lásky k bližnímu, v tom spočívá podstata 

lásky pro Boží království, jehož jsou blahoslavenství programem. 

Některé věty horského kázání byly určeny především učedníkům, ale nejen jim. 

I dnešní člověk je vyzýván, aby byl světlem světa a solí země. Obrazy jsou převzaté 

z každodenního života, aby nebylo pochyb o jejich smyslu.  

Ježíš požaduje dokonalejší spravedlnost, než byla spravedlnost farizeů, což Merell 

dokazuje na příkladu pátého přikázání. Podle Zákona byl hříšný skutek, ale Ježíš 

odsuzuje již hněv, který k tomuto skutku vede. Tím naznačuje, že skutek má svůj kořen 

v hněvu, a proto již ten je hoden odsouzení.133 Kristus neruší Starý zákon, přináší 

naopak zdokonalení tím, že provždy odstraňuje všechny přehrady, které ve Starém 

zákoně omezovaly požadavky nejvyšší mravnosti. Ježíš nezmiňuje pouze samotný 

hřích, ale i jeho kořeny. 

                                                 
129 Srov. MERELL, Jan. Kázání na hoře. Výklad a úvahy na 5–6 kapitolu evangelia sv. Matouše. 
1. vydání. Praha: Česká katolická charita, 1964, s. 8–9. Dále jen MERELL, Jan. Kázání na hoře. 
130 Sov. 1 Kor 15, 28. 
131 MERELL, Jan. Kázání na hoře, s. 10. 
132 Srov. Tamtéž, s. 11 
133 Srov. Tamtéž, s. 12. 
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„Nasazuje sekyru tam, kde tkví kořen hříchu. Uzavírá pramen, z něhož prýští kalná 

voda. Dusí jiskru, z níž vzniká nebezpečný požár. Ve věcech, kde jde o bytí lidstva, 

nezná Kristus falešných ohledů. Někdy se zdá Kristův příklad tvrdý. Kde jde o celek, 

není možné přihlížet k jednotlivostem. Duch Kristův: radikalismus z lásky. Ústupek 

v principech by nebyla láska, ale slabost. Hřích se rodí v srdci a Kristus chce mít lidi 

bez hany, nejenom zevně, ale i vnitřně, mravně čisté děti Boží.“134  

Zřetelný je přesah morálky Horské řeči vůči Starému zákonu i v ustanovení 

o odplatě. Proti zákonu o odplatě staví zákon lásky, vybízí k vysokému stupni 

sebezáporu. Příklady, které Ježíš používá, však nelze brát doslovně. Ježíš chce své 

posluchače přivést ke smýšlení lásky. Jeho přikázání lásky se nevyhýbá ani nepřátelům. 

Zde dosahuje křesťanská spravedlnost svého vrcholu. Křesťanská láska nezná bariéry. 

Moc zla nelze zlomit jinak než láskou.  

Středem Horské řeči jsou slova o modlitbě. Ta bývají často mylně interpretována 

jako zavržení veřejné, společné modlitby. Kristus však nezavrhuje veřejnou modlitbu, 

ale stavění osobní zbožnosti a dokonalosti na odiv. Kristovým modlitebním odkazem je 

modlitba Páně, jejíž smysl je tak hluboký, že nikdy nebude vyčerpán.135 Je to modlitba, 

v níž nás Pán učí, abychom měli vždy předně na mysli zájmy nebeského Otce.136  

V otázce půstu Kristus zcela obrací jeho smysl. Od farizejské zasmušilosti stavěné na 

odiv veřejnosti jej převádí na radostné odevzdání se otci sebezáporem milujícího. Klade 

důraz na vnitřní pokoru člověka před Bohem a vrací postu jeho původní, vlastní smysl. 

Další slova Horského kázání se týkají vztahu člověka k světu. Neodvádí člověka od 

světa a jeho potřeb. Brání však tomu, aby došlo k přecenění časných dober. Poklady 

a bohatství spoutává. Bude-li veškerá starost člověka obrácena k nim, zatlačí Boha do 

pozadí. Ježíš neodsuzuje rozumnou péči o časné potřeby, o budoucnost, ale odsuzuje 

přílišnou starostlivost, která nedopřává klidu a pokoje a v konečném důsledku odvádí od 

Boha. To, co má křesťana zbavit vší úzkosti, je vědomí, že se svými starostmi není sám, 

ale že je s ním v každém okamžiku života nebeský Otec. Bůh nestojí o zbožnou lenost, 

ale o věrné a pracovité služebníky.  

                                                 
134 Tamtéž, s. 28. 
135 Srov. Tamtéž, s. 44. 
136 Tamtéž. 
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Odsouzení rovněž propadá i sebeláska, která pro sebe dokáže vždy najít omluvu, ale 

s o to větší přísností ale dopadá její soud na druhé.  Ježíš zaměřuje pozornost člověka od 

cizích chyb a nedostatků k vlastním.  

Bůh je Otcem všech lidí, jeho láska se projevuje v milostech nutných ke spáse. Proto 

i od svých učedníků žádá, aby byli naplněni láskou ke všem lidem podle „zlatého 

pravidla“: Co tedy chcete, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim. Na to Bůh ručí za to, že 

nikdy nebude vyčerpána jeho dobrota a milost. Sám Kristus potvrzuje, že Bůh dá 

každému, kdo prosí, a uvádí příklad otce, který nedá synovi hada, prosí-li o rybu. 

Nicméně správný otec bdí nad tím, aby jeho syn dokázal od sebe rybu a hada odlišit 

a neprosil tedy o to, co mu může uškodit. Bůh nám může a chce dát víc, než jsme 

schopni přijmout.  

Vstup do Božího království je sice dílem Boží milosti, ale Bůh u omilostněného 

člověka očekává přitakání ve svobodě. Život s Bohem a v Bohu je osobním 

rozhodnutím a činem každého člověka. Kristus vybízí člověka, aby cestu do Božího 

království neustále hledal a toužil po ní. Aby se snažil jít po cestě spásy. A poněvadž 

cesta a brána je Kristus, je nastolen imperativ hledání Krista.  

Aby však ne této cestě člověk nezabloudil, musí velmi dobře rozlišovat, kdo a jak mu 

cestu ukazuje. A současně s varováním, že existují dobří a špatní proroci, dává Ježíš 

návod na jejich rozlišení podle ovoce, jaké vydávají.  

Celé horské kázání nemělo jiný účel, než seznámit posluchače s vůlí nebeského Otce 

a pozvat je k jejímu plnění. Nic však není tak vzdáleno od Krista, jako by bylo sestavení 

jakéhosi souhrnu teoretického učení. Nestojí o oslovení „Pane, Pane“ od těch, kteří 

neplní vůli nebeského Otce. Samotná víra tedy nestačí. Víra, která se neprojevuje 

skutky, není pravou vírou. Stejně tak ovšem skutky bez víry zůstávají čistě lidské. Proto 

dobré skutky bez víry nejsou před Bohem dobré.137  

Význam horské řeči by bylo možno shrnout do následujících bodů:138 

1. pojem Boha je nový. Bůh není nepochopitelné něco, před čím člověk stojí s pocitem 

naprosté závislosti. Ve slovech Kristových je Bůh Otec každého jednotlivce. Tím 

nabývá zbožnost osobního charakteru;  

                                                 
137 Věroučná konstituce Lumen gentium, na základě jejíhož odst. 16 by bylo lze s Merellovým výkladem 
polemizovat, byla schválena 21. 11.1964 (Merell byl dokonce přítomen jejímu schválení a vyhlášení), 
tedy ještě před vydáním Merellovy knihy.  
138 Srov. MERELL, Jan. Kázání na hoře, s. 73–74.  
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2. náboženství již není lidskou službou Bohu, ale bohoslužbou člověka. Ústřední 

postavení člověka je překonáno. Ve středu je Bůh a vše se vztahuje k němu. 

Náboženství není pokusem naladit Boha milostivě, ale je stálým vzhlížením k Bohu;  

3. důraz se přesunul z ritu na étos. Kult se neodstraňuje, ale není již nejdůležitější. 

Bohoslužba je v první řadě věcí srdce; 

4. v étosu se váha přesunuje z činu na smýšlení. Činy jsou důležité, ale smýšlení je 

důležitější. Tím se stává náboženství vnitřním a jen tím je důstojné Boha a člověka; 

5. ve smýšlení je nejdůležitější láska. Nesmí se zastavit před nikým a ničím. Poměr 

člověka k člověku se vytváří z poměru člověka k Bohu. 

2.4.10. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky. Praha: 

Česká katolická Charita, 1990. 

Merell v úvodu knihy zdůrazňuje, že Ježíš se s lidmi setkává neustále, setkání se 

opakují, tedy i jeho kniha má ten cíl, aby si čtenář těchto setkání, setkání s jeho slovy na 

Hoře, u Genezaretského jezera a v podobenstvích, byl vědom. Lidé, kteří prožijí setkání 

s Ježíšem, jsou naplněni pravým životem a na slova Ježíšova reagují. Merell chce 

vyzvat k této reakci i čtenáře své knihy. Aby se tak stalo, převádí myšlenky Ježíšových 

slov a skutků v některých pasážích, zvláště v Horském kázání, do slov modlitby a do 

formy dialogu s Bohem. V biblických textech z liturgických důvodů používá texty 

z Bognerova překladu Písma, vydaného Českou liturgickou komisí.  

Kniha je sestavena z dřívějších Merellových titulů, z „Kázání na hoře“ a „Kristova 

podobenství. V závěru je přidána část o setkání zmrtvýchvstalého Krista s učedníky 

u jezera, dále setkání s nevěřícím Tomášem a s emauzskými učedníky. 

2.4.11. Svatý Pavel, apoštol národů. Olomouc: Vítězové, 1940  

Publikace je vlastně čtivým životopisem sv. Pavla, doprovázejícím světce z Tarsu až 

do Říma. Pavel byl osobností, která v Merellových dílech zaujímá významné postavení. 

Kromě tohoto titulu věnuje Merell Pavlovi a jeho listům pět dalších svých publikací. 

Merellovi se s využitím biblických pramenů podařilo život svatého Pavla 

zrekonstruovat dost podrobně. Kde se dopouští Merell spekulací, i tam se může opřít 

o důkazy pro svá tvrzení, třeba i nepřímé.139  V závěru publikace podává Merell přehled 

                                                 
139 V případě odhadu roku Pavlova narození vychází Merell z informací o listu Flm, kde se Pavel nazývá 
starcem (Flm 9), díle ve Skutcích se v době mučednické smrti sv. Štěpána (62) mluví jako o mladíkovi 
(Sk 7, 58). Merell z těchto skutečností usuzuje, že sv. Pavel se narodil v prvním desetiletí po Kr.  



 

62 

Pavlových epištol s velmi stručným zasazením jejich datace do dějového rámce Pavlova 

života. 

2.4.12. Bible v kultuře a životě našeho lidu. Praha: nakladatelství nezjištěno, 1953. 

Zánik slovanské bohoslužby na Sázavě a vítězství latiny odsunuly staroslovanskou 

Bibli do pozadí. Nicméně překlady Písma se k nám dostávaly postupně. Přirozeně tedy 

nejstarší památky na našem území jsou cizího původu, na našem území nejstarším 

překladem byl překlad evangelia sv. Marka ze 6. století. Nejznámější památkou je však 

tzv. Vyšehradský kodex, korunovační evangeliář krále Vratislava z r. 1085. Dalšími 

významnými památkami je tzv. Ostrovský žaltář. Specifickým počinem je i tzv. Gigas, 

evangeliář vzniklý na našem území, momentálně v muzeu ve Stockholmu. 

2.4.13. Slova života, věcná konkordance textů Písma svatého. Praha: Česká katolická 

charita, 1960. 

Nejedná se o Merellovo dílo v autorském slova smyslu. Publikace má charakter 

biblického slovníku s rozšířeným, ale přehledným výkladem jednotlivých pojmů. Obsah 

textu v rámci jednotlivých hesel má zpravidla následující strukturu:  

1. Objasnění významu pojmu – citace textů Písma k pojmu se vztahujících; 

2. publikaci zpracoval Jan Mečelo ve spolupráci se studenty CMBF. 

2.4.14. Písmo svaté jako četba laiků, Krása evangelií. Praha: Cyrillo.Methodějská 

knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1940. 

Jeden z mála Merellových počinů, který by bylo možno nazvat popularizačním. 

V textu se téměř nevyskytují exegetické poznámky. Jednotlivá evangelia Merell 

charakterizuje s poukazem na jejich literární a obsahovou hodnotu. Vysvětluje, že každé 

evangelium obsahuje určitou pravdu, kterou se snaží vyzdvihnout a dokázat. Líčení 

Kristova života není hlavním evangelistovým cílem, ale jen prostředkem k cíli.140 

2.4.15. Sancti Cyrillus et Methodius, Leben und Wirken. Praha: Česká katolická 

Charita, 1963. 

Tento sborník věnovaný životu a dílu dvou slovanských věrozvěstů Cyrila 

a Metoděje není Merellovým vlastním autorským počinem, je tvořen studiemi na 

cyrilometodějská témata od ThDr. Václava Bartůňka, ThDr. Františka Cinka, Josefa 

                                                 
140 Srov. MERELL, Jan. Písmo svaté jako četba laiků. Krása evangelií. Praha: Cyrillo-Methodějská 
knihtiskárna a nakladatelství Václav Kotrba, 1940, s. 44. 
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Cibulky, ThDr. Ladislava Pokorného a ThDr. Josefa Beneše s předmluvou Jana 

Merella. 

2.5. Příspěvky do odborných časopisů a periodik 
Jan Merell kromě výše uvedených titulů pravidelně po celý svůj vědecký život 

přispíval svými články, komentáři do katolických periodik a časopisů, jakými byly 

Revue Na hlubinu, Via (1968–1970), Teologický sborník (1978–1989), Sursum, 

Duchovní pastýř (1950–1968, 1970–1990), Dobrý pastýř (1945–1948), Časopis 

katolického duchovenstva, a rovněž i do Katolických novin. Přehled dohledaných 

článků a  příspěvků uvádím v části mé práce věnované chronologickému uspořádání 

Merellovy bibliografie. 

2.6. Jan Merell překladatel 

Nebylo by správné opomenout přínos Jana Merella v oblasti biblického překladu. 

Bohužel však v archivech ani v zachovaném torzu Merellovy pozůstalosti není mnoho 

explicitních důkazů Merellovy překladatelské činnosti.  

S určitostí lze přičíst Merellovo autorství překladu těch pasáží Nového zákona, které 

byly použity (citovány) v jeho publikaci Slovo Boží, překlad a výklad listů sv. apoštola 

Pavla ze zajetí z r. 1942.  U ostatních jeho titulů lze tuto skutečnost předpokládat, ačkoli 

sám Merell se v nich k autorství překladů nehlásí s výjimkou zmíněného titulu Slovo 

Boží, překlad a výklad listů sv. Pavla ze zajetí, kde Merell potvrzuje vlastní autorství 

překladu zde uvedených biblických citací.  Faktem ale je, že překlady z jeho prací 

vykazují četné odchylky od překladů, existujících a používaných v době Merellovy 

práce na jednotlivých publikacích.  

Kromě uvedeného lze mít za prokázané, že Merell se podílel na překladu lekcionáře, 

ke kterému bylo přikročeno po skončení 2. vatikánského koncilu, byť s jistým 

zpožděním. Merellův podíl na tomto překladu potvrzuje sám Václav Bogner, který 

Merella označil za jednoho z členů překladatelského týmu.141 Kromě této informace se 

také zachovala žádost Apoštolské administratury v Praze o posouzení a zpracování 

nového překladu perikop vánočního okruhu ze dne 13. května 1966.142 

                                                 
141 Srov. BOGNER, Václav. Lekcionář v knižní podobě. In Katolické noviny č. 13 ze dne 1.4.1973, s. 4 
142 CDČT, fond Jan Merell, svazek korespondence. 
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Závěr 

Cílem práce bylo shromáždit dostupné informace o životě a díle kněze, pedagoga, 

děkana Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty a biblisty prof. ThDr. Jana Merella. 

Impulsem ke zpracování tohoto tématu byla skutečnost, že k osobě Jana Merella nebyla 

dosud zpracována systematická studie. Ke shromažďování potřebných informací tedy 

muselo být čerpáno z více pramenů a zdrojů. Kromě uvedených literárních pramenů 

a sekundární literatury prostudoval autor práce archivní materiály v následujících 

institucích:  

1. Archiv Arcibiskupství pražského; 

2. Archiv Univerzity Karlovy v Praze; 

3. Archiv bezpečnostních složek; 

4. Národní archiv; 

5. Archiv dokumentačního oddělení památníku Terezín; 

6. Archiv Centra dějin české teologie; 

7. Archiv hl. m. Prahy. 

Shromažďování archivních materiálů komplikovala skutečnost, že pozůstalost Jana 

Merella nebyla příbuznými předána k archivaci a dále skutečnost, že v dobách totality 

byly sbírky, zejména uložené na Arcibiskupství pražském, opakovaně přemisťovány, 

v důsledku čehož došlo z větší části k jejich poškození nebo zničení či ztrátě. A konečně 

archivní složky Jana Merella vedené Státní bezpečností, pravděpodobně týkající se 

spolupráce jmenovaného se Státní bezpečností, byly v minulosti skartovány. Z důvodu 

nedostatečné pramenné základny a neexistující literatury nebylo rovněž možné v plné 

šíři zdokumentovat Merellovu překladatelskou činnost a jeho přínos v této oblasti. 

Následkem těchto skutečností se nepodařilo ověřit některé domněnky a hypotézy, 

případně dohledat materiály s relevantními informacemi. Nepodařilo se tedy objasnit 

přesnou povahu kontaktů Jana Merella se Státní bezpečností, jeho roli jako člena české 

delegace na zasedáních II. vatikánského koncilu. Nemnoho průkazního materiálu se 

rovněž podařilo dohledat v rámci zmapování Merellových osobních kontaktů s biblisty 

ať již domácími či zahraničními. Neexistují rovněž důkazy Merellových kontaktů 
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s českým katolickým disentem s výjimkou již zmiňovaných setkání Merella s prof. 

Boublíkem v Římě.  

Výsledek práce je tedy ovlivněn množstvím a charakterem dostupných pramenů 

a informací, na základě kterých bylo možno sestavit rozšířenou biografii Jana Merella 

zasazenou do kontextu historických událostí v průběhu jeho života. Podařilo se 

zrekonstruovat Merellovy životní osudy počínaje jeho studiem na teologické fakultě. 

Rovněž bylo prokázáno, že coby mladý kněz byl schopen přinášet osobní oběti ať už při 

pomoci potřebným v době hospodářské krize, ale především během okupace svou 

podporou rodinám zatčených českých odbojářů a svou snahou pomoci zachovat 

teologická studia i přes zákaz okupačních orgánů. Podařilo se též zdokumentovat 

skutečnost Merellova vzorného chování vůči spoluvězňům v těžkých podmínkách 

koncentračních táborů. Podlomené zdraví a bez nadsázky úděsné zkušenosti z věznění 

zapříčinily změnu Merellova charakteru, zejména pokud jde o míru odvahy otevřeně se 

postavit špatné věci. Merell, který v důvěrných rozhovorech často zdůrazňoval, že jedna 

zkušenost s vězněním mu stačila, zvolil metodu pasivní rezistence vůči státní moci, kdy 

pomocí ústupků a vynucené loajality dosahoval v mnoha případech přijatelných 

kompromisů potřebných pro zachování existence teologické fakulty a relativně vysoké 

úrovně vzdělávacího procesu budoucích kněží. Jan Merell byl nepochybně člověk, pro 

něhož nebylo nic, co by pro fakultu neudělal. 

Z dostupných pramenů a především ze studia jeho prací rovněž povstává Merell, 

dokonalý znalec Písma svatého, zejména Nového zákona. Biblista, který Písmo nejen 

znal, ale také jej miloval. Biblista, který dokázal o Písmu poutavě psát a který dokázal 

spojit odborný jazyk se srozumitelným slovem tak, že laik porozuměl a odborník se 

„neurazil“.  

Cílem této práce bylo tedy představit jednu z nejvýznamnějších postav české biblické 

vědy. Jan Merell si jistě zaslouží obsáhlejší a hlavně kvalitnější studii. Přesto si dovoluji 

věřit, že jako první práce věnovaná výhradně profesoru Merellovi bude přijata sice 

kriticky, ale shovívavě. 
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