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Úvod 

 

 V létě roku 1933 náhle, uprostřed žňových prací, zemřel ve věku osmačtyřiceti let 

Ladislav Kaube, děkan v Ústí nad Orlicí. Ve zcela neočekávané situaci jmenovalo biskupství 

v Hradci Králové dočasným administrátorem farnosti Václava Boštíka, který zde již šestým 

rokem působil jako kaplan. Šestatřicetiletý kněz se pak v roce 1934 stal místním děkanem 

a svým nástupem do úřadu duchovního správce farnosti zahájil samostatnou etapu v jejích 

dějinách. Předtím působil ještě na dvou jiných místech jako kaplan, většinu filozofického 

a teologického studia a kněžské formace prožil v Římě, do semináře vstoupil ihned po 

skončení Velké války, jíž se aktivně účastnil v řadách rakousko-uherské armády, studoval 

gymnázium v Hradci Králové a narodil se v roce 1897 v rodině krejčího ve Vysokém Mýtě. 

Dějiny farností jsou do značné míry dějinami jejich duchovních správců. Osobní 

příběhy jednotlivých diecézních kněží pak vypovídají nejen o dějinách této socioprofesní 

skupiny, ale také o obecnějších otázkách vývoje a postavení římskokatolické církve v českém 

prostředí v průběhu 20. století. Při detailním pohledu na konkrétní představitele kléru máme 

možnost odhalovat racionalitu jednání a typické strategie, které – i když jistě nepředstavují 

jediný zdroj – poukazují na jeden z aspektů moderních církevních dějin, a které tvoří součást 

historie církve. Postava stojící v čele farnosti a formující její členy i pozici taktéž umožňuje 

propojit velmi širokou rovinu církve jako instituce na straně jedné a dějiny jedné komunity na 

straně druhé.  

Kvalifikační práce se obsahově a vzhledem ke zvoleném badatelskému poli řadí do 

sociálních dějin: jedná se o sociálně- a mikrohistorickou analýzu římskokatolické církve 

v místním kontextu jedné konkrétní farnosti v okresním městě, kde ji výrazně reprezentuje její 

duchovní správce, Václav Boštík. Dobou jeho působení v Ústí nad Orlicí je také vymezen 

časový záběr textu (funkce kaplana v letech 1927–1933, krátké administrování a první 

děkanské období 1934–1942, přerušené vězněním, druhé děkanské období 1945–1961 

a závěr života bez státního souhlasu k výkonu kněžské služby v letech 1961–1963). Disertační 

práce má ukázat historii Římskokatolické farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí mezi roky 1927 

a 1963 jako jeden z možných obrazů dějin římskokatolické církve na lokální úrovni 

v uvedeném – dramaticky se měnícím – údobí. Obraz církve na rovině farností není v žádné 

dějinné epoše jeden a ani jednotný – odlišuje se řadou specifických prvků, které můžeme při 

mikrohistorickém zkoumání dobře postihnout a které zároveň vypovídají o církvi na úrovni 

okresu, kraje i diecéze, země i provincie, státu. Pro dosažení takto stanoveného cíle hledá 

analýza odpovědi na následující okruhy otázek a problémů. 
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 Předložená disertační práce navazuje na autorovu práci bakalářskou i diplomovou 

a je vystavěna na třech výkladových pilířích, které se protínají v osobě Václava Boštíka: 

(1) kléru, (2) dějinách farnosti pojímaných institucionálně a (3) dějinách farnosti pojímaných 

biograficky. (1) Socioprofesní skupina římskokatolického diecézního duchovenstva tvoří 

rámec pastoračního působení Václava Boštíka, právě díky příslušnosti k ní mohl zastávat úřad 

duchovního správce a mít jasně vymezenou úlohu v rámci hierarchie i svěřené komunity. 

Zároveň se při pohledu na světský klérus ukazují kontinuity a diskontinuity vývoje této jasně 

vymezené součásti římskokatolické církve: formulace nároků, vzorce jednání, změna 

postavení kněze a změna forem dosahování nároků.  

(2) Institucionální pohled na dějiny farnosti ukazuje nejen strukturu a činnost 

konkrétního společenství věřících, ale také kontinuity a diskontinuity v jeho historii, 

ovlivněné do značné míry osobou statutárního zástupce. Mikrohistorická analýza 

římskokatolické církve na lokální úrovni přinese konstrukci různých podob existence 

a fungování (od mecenátu a patronátu k brigádám) a zpochybnění klasických dějinných 

mezníků, jež nemusí mít na místní úrovni přímý a okamžitý vliv. 

(3) Zkoumání zastřešují ryze biografické prvky, na prvním místě osobní příběh 

Václava Boštíka, ale také průhledy do osudů lidí v jeho nejbližším okolí. Konkrétní kněz 

stojící v čele farnosti odkazuje jak ke světskému kléru, jehož je součástí, tak k farnosti 

a potažmo římskokatolické církvi, v rámci jejíž struktury zaujímá místo statutárního zástupce 

skupiny věřících. 

 V každém z uvedených pilířů bude věnována pozornost čtyřem oblastem: 

(a) aklamativní, (b) kanonicko-právní, (c) právní a (d) symbolické, přičemž největší důraz 

bude vzhledem k sociálně-historickému zaměření kvalifikační práce položen na oblast 

symbolickou. Disertace se soustředí na aktéry, předkládá analýzu jejich strategií a následně 

strategií přežití jakožto součást marginalizace římskokatolické církve v komunistickém 

totalitním panství. Čtyři uvedené oblasti postihují čtyři okruhy badatelských otázek, 

zaměřených na kontinuity a diskontinutiy v určených segmentech.  

 Disertační práce je složena z devíti částí. V první z nich autor čtenáři ve stručnosti 

předkládá (I) Metodologická východiska, metodické postupy disertační práce a komentuje 

následně používané prameny. Druhá část, (II) Tridentský model klerika a jeho rozvinutí, 

město Ústí nad Orlicí, kontinuitní tradice farnosti, neobsahuje ucelené dějiny farnosti a města 

před příchodem Václava Boštíka. Soustředí na nejvýznamnější aspekty kněžského modelu, 

stabilního v římskokatolické církvi od potridentské doby do II. vatikánského koncilu, 

a zároveň uvádí do prostředí města Ústí nad Orlicí a místní farnosti. V době formace 
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i kněžského působení Václava Boštíka byl totiž tridentský model – obohacený o některé 

pozdější prvky – jasným rámcem výkonu kněžského povolání ve svěřené farnosti. Model nám 

zároveň umožňuje popsat sdílené vzorce jednání římskokatolického diecézního duchovenstva 

i přijímané etické a morální závazky.  

Od třetího do osmého úseku členění textu odpovídá jednotlivým životním etapám 

děkana Václava Boštíka, k nimž jsou připojeny taktéž části obecnějšího charakteru. Část (III) 

Václav Boštík (1897–1934) jej představuje před instalací děkanem v Ústí nad Orlicí jako syna, 

studenta gymnázia, vojáka rakousko-uherské armády, bohoslovce v Hradci Králové a v Římě 

a počátky jeho kněžského působení v Republice československé. V následujících pasážích již 

vystupuje (IV) Orlickoústecký děkan (1934–1942) ve svém prvním děkanském období, kdy 

začal rozvíjet svůj pastorační koncept včetně spolupráce s architekty a úprav kostela 

i děkanství. Ve stejné době se začal aktivně účastnit lokální politiky. V části (V) Vězeň 

(1942–1945) sledujeme internaci Václava Boštíka v nacistických věznicích, a nakonec 

v koncentračním táboře. Navázání na předchozí činnost a situaci po druhé světové válce do 

přijetí tzv. „církevních zákonů“ v roce 1949 zachycují pasáže (VI) Navrátilec a duchovní 

správce farnosti (1945–1949). 

 Úspěšné vyjednávání pozice, prohry i děkanovu osobnost, aktivity pohledem 

církevních tajemníků i erozi velkého dvora diecéze obsahují kapitoly nazvané (VII) Děkan, 

statutární zástupce farnosti (1949–1961). Odebráním státního souhlasu, okolnostmi smrti 

a pohřbu děkana Václava Boštíka a zhodnocením významu tohoto duchovního správce 

v dějinách farnosti se budeme zabývat v části (VIII) Kněz bez kostela (1961–1963). 

Závěrečné (IX) Epilogy pak obsahují sondy do paměti diecéze, farnosti a města ve vztahu 

k Václavu Boštíkovi a v návaznosti na přechozí text naznačují další vývoj ve farnosti. 
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Závěr 

 

 V neděli 10. října 1961 sloužil Václav Boštík, dlouholetý děkan v okresním městě Ústí 

nad Orlicí, mši svatou v neobvyklou dobu na nezvyklém místě – ve 4.00 v sakristii 

děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zdejší kaplan, nuceně odcházející na jiné 

místo, pak v kázání farníkům sdělil, že děkanu Václavu Boštíkovi byl odňat státní souhlas 

k výkonu duchovenské činnosti a že na jeho místo nastoupí kněz jiný. Odchodem Václava 

Boštíka z úřadu duchovního správce byla násilně ukončena samostatná etapa v dějinách 

farnosti. Knězi, který inicioval řadu architektonických změn kostela i děkanství, působil 

v místní samosprávě, přežil nacistické věznice, koncentrační tábor i pochod smrti, vrátil se 

zpět a navázal na předchozí projekty, militantně ateistický komunistický stát vykázal jednu 

místnost v jeho bývalém děkanství a dovolil kněžskou službu vykonávat pouze pro řeholní 

sestry v domově důchodců. Při návratu z jedné z každodenně sloužených ranních mší svatých 

v létě roku 1963 náhle, uprostřed chodníku, zemřel. 

 Předložená disertační práce pomocí sociálně-historických, mikrohistorických a bio-

grafických nástrojů analyzuje dějiny římskokatolické farnosti v Ústí nad Orlicí v letech 1927–

1963, tedy v době působení děkana Václava Boštíka. Ukazuje přitom kontinuity i diskon-

tinuity v historii místní komunity katolických křesťanů jako jeden z možných obrazů dějin 

římskokatolické církve v českých zemích prvních dvou třetin 20. století. V textu sleduje tři 

vzájemně se prolínající výkladové pilíře: (1) klérus, (2) dějiny farnosti pojímané 

institucionálně a (3) dějiny farnosti pojímané biograficky. V každém ze tří pilířů se soustředí 

na čtyři oblasti: (a) aklamativní, (b) kanonicko-právní, (c) právní a zejména (d) symbolickou. 

Na základě analýzy lze otázku kontinuit a diskontinuit sledovaných oblastí vyjádřit 

následovně.  

(1a) Klérus se na aklamativní rovině ve sledovaném období definuje stále stejným 

způsobem, tj. potridentským, později rozvinutým modelem klerika. (1b) Kanonicko-právní 

rámec určuje od roku 1917 Kodex kanonického práva taktéž bez zásadních odlišností. (1c) 

V právní oblasti pro duchovenstvo platí změny odpovídající klasickým mezníkům z českých, 

respektive československých dějin, např. hledání nové pozice po roce 1918, pevné navázání 

na státní aparát po roce 1949. (1d) Symbolická rovina vztažená ke kléru vykazuje změnu, 

kterou můžeme spojit s tím, že výše popsaný veřejný zápas s hierarchickou strukturou 

římskokatolické církve (několikaletý cílený útlak konkrétních osob a forem života) vystřídala 

dlouhodobá ateizační politika, označovaná jako zápas s vírou a používající mnohem 

subtilnější nástroje. Pro římskokatolickou církev měla destruktivnější dopad druhá, mnohem 
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delší fáze. Celý proces je navíc spojen s pozvolnou destrukcí zvykového kariérního řádu 

světského duchovenstva (cursus honorum) po roce 1949, kdy pro možný vzestup v rámci 

hierarchie začala náhle platit zcela odlišná pravidla a která úzce souvisí s napětím loajality 

vůči biskupovi a nově vytvářené diecézní elitě. 

(2a) Aklamativní rovina v případě farnosti postrádá smysl, protože instituce sama o 

sobě nejedná. (2b) Kanonicko-právní rovina sice zůstává stabilní, vzhledem k nárůstu 

specifičnosti jednotlivých oblastí již ale můžeme sledovat náznaky pozdějšího vývoje, kdy se 

fakticky – nikoli de iure – farnost definuje jako komunita lidí namísto územně. (2c) Pro 

právní situaci farností mají stejně jako v případě kléru přímý dopad mezníky známé 

z politických dějin. (2d) V symbolické rovině je možné pozorovat konsolidaci v průběhu 

30. let 20. století, začlenění do poválečné společnosti i zatlačení farnosti do zdí kostela, 

nucené vyklízení veřejného prostoru během nacistického a zejména pak komunistického 

totalitního panství. Uvnitř takto uzavřené komunity má pak její duchovní správce zcela jiné 

postavení než mimo ni: zatímco vně farnosti musí svou pozici neustále hledat, vůči věřícím 

stále může uplatňovat autoritu vysvěcené osoby. 

 (3a) Aklamativní rovina kněze a kněžství zůstává stabilní včetně disciplinace a zá-

vazků vůči představeným. Významnou úlohu nadále hrají okamžiky přijetí svátosti kněžství, 

primiční mše svaté a přijetí ve svěřené farnosti. (3b) Kodex kanonického práva z roku 1917 

i v této oblasti znamenal kodifikování stávající praxe a (3c) právní či konfesně-právní rovina 

odpovídá vývoji zemí Koruny české ve 20. století. (3d) Z hlediska symbolického kněz ztratil 

úlohu neproblematicky respektované osoby v širším měřítku a jeho sociální úloha se zásadně 

změnila zejména po roce 1949. Každý jednotlivec působící v pastoraci musel budovat stabilní 

pozici pomocí vlastních předpokladů a nástrojů, protože osobní autoritu a možnost prosadit 

své zájmy nebylo mimo římskokatolické prostředí možné odvozovat od přijaté svátosti 

svěcení. Kněží museli činit zásadní etická a morální rozhodnutí v situacích, jež naprosto 

neodpovídaly jejich předchozí formaci, zkušenostem a pevným vzorcům jednání. Pro úplnost 

dodejme, že změny přinesené II. vatikánským koncilem nejsou vzhledem k časovému záběru 

pro předloženou analýzu relevantní. Právě v popsané sociální realitě se jasně ukazuje 

marginalizace římskokatolické církve jako celku i jejích členů a disertační práce zkoumá tyto 

posuny na příkladu konkrétního duchovního správce a jeho farnosti.  

Intencionalitu historického aktéra nemůžeme nikdy zkoumat přímo, jsme odkázáni 

na konstrukci myšlenkového světa, na prostředí, v němž se tvořily jeho názory, postoje 

a vzorce jednání. Část textu Tridentský model klerika a jeho rozvinutí, město Ústí nad Orlicí, 

kontinuitní tradice farnosti se zaměřuje na odhalování myšlenkového světa Václava Boštíka 
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jako příslušníka jasně vymezené socioprofesní skupiny římskokatolického diecézního 

duchovenstva. Tridentský koncil (1545–1563) vytvořil v rámci svého reformního působení 

typ neřeholního kněze, který zůstal přes modifikace v novější době stabilní až do II. 

vatikánského koncilu (1962–1965). Potridentský klerik se stal nositelem katolické reformy 

a musel tudíž splňovat určité nároky, mezi nimiž vyniká vzdělání a formace. Jednalo se 

o absolventy univerzitního studia filosofie a teologie, o muže, kteří prošli nově vzniklým 

disciplinačním nástrojem. Výchova v kněžském semináři měla rozvíjet lidské kvality 

kandidátů, pomoci v duchovním životě, stanovit jim řád a vychovat je k poslušnosti a loajalitě 

vůči církevním (i jiným) představeným. Model zároveň vychází ze stabilního statusu kněze, 

vyplývajícího automaticky z přijatého svěcení, jež se chápe jako dokončení postupu a zároveň 

jako vstupní brána k reálnému působení, tj. především vysluhování svátostí. 

 Další pasáže disertace se nejvíce blíží biografickému pojednání. Kapitoly navazují na 

předchozí obecnější výklad a ukazují syna krejčího z Vysokého Mýta, který před kněžským 

svěcením absolvoval klasické gymnázium v Hradci Králové (1919–1918), kde byla – tak jako 

jinde v podunajské monarchii – vzdělávací složka silně provázána s liturgickým životem 

školy. První světovou válku prožil jako rakousko-uherský voják. Ihned po skončení války se 

začal připravovat k přijetí kněžského svěcení, začal studovat a pobývat v královéhradeckém 

biskupském semináři (1918–1919). Podstatnou část studia filosofie a teologie strávil v Římě, 

v české koleji Bohemicum (1919–1923). Kromě vzdělání, získání všeobecného rozhledu nebo 

znalosti cizích jazyků se tak Václav Boštík stal příslušníkem elitního segmentu kléru, 

určeného k pozdějšímu vzestupu v rámci církevní hierarchie. Formace v kněžském semináři 

probíhala podle všeho bez potíží, v posledním roce pobytu ve Věčném městě zastával 

dokonce funkci prefekta ročníku. Po přijetí kněžského svěcení působil jako kaplan ve dvou 

pastoračně odlišných lokalitách a následně od roku 1927 v Ústí nad Orlicí. Po náhlé smrti 

místního duchovního správce se stal nejprve administrátorem a následně děkanem zdejší 

farnosti, čímž se otevřela výrazná etapa v jejích dějinách. 

Václav Boštík měl jasný koncept pastorační péče o svěřenou farnost: jako pastorační 

nástroj využil architekturu i stávající tradice (zpěv, mariánská úcta, betlemářství), zároveň je 

ovšem modifikoval (moderní prvky v barokním prostoru kostela i děkanství, nový betlém). 

Spolupracoval se třemi stálými architekty, Karlem Řepou, Janem Sokolem a Alfrédem 

Pifflem, místními řemeslníky i předními odborníky v různých disciplínách. Na konci 30. let se 

také jakožto člen Československé strany lidové zapojil do místní politiky a omezenou dobu 

zastával i funkci druhého náměstka starosty města. V průběhu okupace za druhé světové 

války se zapojil do protinacistického odboje a tři roky (1942–1945) strávil ve věznicích 
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a v koncentračním táboře. Podařilo se mu přežít i pochod smrti a v květnu 1945 se za 

všeobecného nadšení obyvatel navrátil jak do pozice děkana, tak na krátkou dobu i do 

Místního národního výboru. Zajímavá je nejen kontinuita s předválečnou lokální situací, ale 

také s protektorátní přípravou na převzetí moci a rozdělení pozic. Výmluvně působí také fakt, 

že první porevoluční národní výbor se – ještě bez děkana Václava Boštíka – poprvé ke svému 

jednání sešel v prostorách děkanství. 

Po druhé světové válce získal děkan Václav Boštík ještě silnější pozici: byl 

respektován nejen jako kněz, pastoračně úspěšný duchovní správce farnosti, ale také v širším 

sociálním měřítku díky návratu do lokální politiky a zejména puncu odbojáře a koncentráč-

níka. Církevní rovina uznání (cursus honorum diecézního kléru) byla vyjádřena jednak 

udělením titulu biskupského notáře, jednak postupem do správní funkce sekretáře vikariátu. 

Světská rovina uznání byla vyjádřena nejen aklamativně po příjezdu do Ústí nad Orlicí, ale 

také udělením Československého válečného kříže a Medaile za zásluhy.    

Po roce 1949 musel v čele malého dvora farnosti čelit růným formám marginalizace 

a ateizačnímu tlaku. Společenství věřících se pod státem vyvíjeným tlakem uzavíralo do sebe; 

dřívější velkolepé a viditelné architektonické projekty děkana Václava Boštíka se změnily 

v promyšlenou péči o vnitřní vybavení kostela a o detailnější prvky. K uzavření dvora byl 

nucen oficiální proticírkevní politikou, jež římskokatolickou církev otevřeně a výrazně 

utlačovala a současně zatlačovala „za zdi kostelů“, na druhé straně jím chtěl právě svou 

farnost od destruktivních zásahů uchránit. Snaha vyvážit obě roviny vedla na prvním místě 

k precizování pastoračně-legalistické strategie, která spočívala v ochotě ustoupit nárokům 

opřeným o zákon nebo jiné nařízení a naopak odmítnout spolupráci bez legalistického 

základu. Cílem zvolené strategie bylo setrvání v úřadu děkana a možnost nadále působit se 

státním souhlasem k výkonu duchovenské činnosti i za cenu stvrzení legitimity stávajícího 

totalitního panství. 

Zároveň vedla zmíněná snaha k paradoxním situacím. Děkan Václav Boštík na 

vikariátní schůzi kněží a okresního církevního tajemníka veřejně kritizoval ministra Václava 

Kopeckého nebo postup v otázce výuky náboženství. Současně předsedal církevní části 

státem inscenových obřadů za zesnulého orlickoústeckého rodáka, houslistu Jaroslava 

Kociana. Dokázal uchránit sochy světců před zničením jejich přesunem na starý hřbitov 

a kromě opravy hřbitovní zdi prosadil i opravu sochy Panny Marie a morového sloupu na 

náměstí. Veřejné uznání za dobře vykonanou práci a zvelebení města ale přijal v divadle 

z rukou předsedy MNV. Po celé odobí 50. let 20. století, která bývají z oprávněných důvodů 

považována za dobu nejsilnějšího útlaku římskokatolické církve, dokázal zůstat v čele farnosti 
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a prosadit část svých záměrů. Státní souhlas, o jehož zachování tak jako řada dalších kněží 

usiloval, ztratil až na začátku 60. let, tedy v době považované za rychle spějící k všeobecnému 

uvolnění poměrů, a to bez přímé souvislosti s vlastním působením či výroky. 

Hledání mezí možného, které se ukázalo jako úspěšné pouze na omezenou dobu a 

nahlíženo ze zpětného pohledu se zdá být problematické, probíhalo v letech, kdy měl děkan 

Václav Boštík začít stoupat v diecézní struktuře minimálně ještě o jeden stupeň výše. Protože 

ale cursus honorum již podléhal zcela jiným pravidlům, stal se příslušníkem oné části kléru, 

jež sice měla právě na počátku 50. let 20. století zažít další, možná už definitivní postup 

v církevní kariéře, k velkému dvoru diecéze se ovšem nepřiblížila.     

 Příběh děkana Václava Boštíka poskytuje příležitost nahlédnout nejen jeden kněžský 

život, ale také jeden z možných obrazů dějin římskokatolické církve v Československu 

v prvních dvou třetinách 20. století prizmatem lokální situace v Ústí nad Orlicí. V orlickoús-

tecké římskokatolické farnosti se traduje přísloví: „Mosbender postavil, Boštík dobudoval.“ 

Místní paměť provazuje osoby, které od sebe dělí dvě staletí: barokního preláta, narozeného 

v 17. století a pastoračně působícího v 18. století, stavitele nového kostela a fary na straně 

jedné a kněze spravujícího farnost v první polovině 20. století, iniciátora propojení barokních 

prvků s moderním uměním na straně druhé. Ve zkratce se tak vyjadřuje podobnost 

a mimořádný význam obou kněžských osobností pro svěřený farní obvod. Děkani Jan 

Leopold Mosbender i Václav Boštík totiž farnost v Ústí nad Orlicí výrazně ovlivnili a přesáhli 

její hranice svým působením i svým příběhem.   

Poslední známá fotografie živého Václava Boštíka jej zachycuje v létě roku 1963 

nedaleko domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Dlouholetý orlickoústecký děkan, šestašedesá-

tiletý muž stojí v černém občanském oděvu s bílým kněžským lingulem tváří v tvář 

oslňujícímu slunci před dřevěným křížem, doplněným tabulkou s Ježíšovým výrokem z evan-

gelia svatého Jana: „Dílo, které dal jsi mi, abych činil, dokonal jsem,“ (Jan 17, 4b). 
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