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Dovolte mi pozvat vás k unikátní exkurzi do vnímání a uvažování mladého muže stojícího na 

prahu vstupní brány, která vede do světa církevních dějin, a rozhodujícího se kudy a jak 

vykročit vpřed. Jeho cílem je nalézt správnou cestu vyšlapanou předchůdci. V tomto svém 

úsilí se chce opírat o výsledky práce vynikajících církevních historiků, od kterých chce 

převzít štafetu kvalitní práce. Čeho by se měl tento mladý církevní historik na začátku své 

odborné kariéry vyvarovat a co by neměl opomíjet? Pojem vyvarování se může vést k závěru, 

že se nemá pouze dopouštět chyb, kterým se neubránili někteří historici před ním. Proto 

v tomto ohledu volíme spíše pojem klišé. Ten může postihnout příliš časté nebo někdy 

automatické opakování i kvalitnějších výsledků tvůrčí činnosti na poli církevní historie. 

Pojem klišé tak bude úzce souviset s pojmem tabu, nebo bílých míst, kterých se církevně 

historické bádání nedotýká, nebo kterých se dokonce bojí. 

 

Poslání historiografické práce 

Tento pohled na církevní dějiny bude souviset s vědomím poslání církevního historika. 

Nechme přitom stranou úvodní spíše metodologické otázky, o kterých, pokud vím, dnes není 

a dovolím si tvrdit, že vlastně ani nemůže být, sporu.1 Poslání by mělo odpovědět na otázku 

pátrající po důvodech zaznamenání minulých událostí v církvi, zodpovězení této otázky by 

mělo být aktuální pro každého badatele, autora, když přistupuje ke své práci. Nemůže se přese 

jednat pouze o badatelovo, autorovo osobní zaujetí konkrétním tématem. Důvod církevně 

historické práce je tak aktuální od chvíle, kdy první církevní historik přistoupil ke zpracování 

problematiky církevních dějin, Eusebios Pamphili biskup z Cesaree, který na tuto otázku 

odpovídá v úvodu ke svým desetisvazkovým církevním dějinám. Eusebios zde čtenáře 

seznamuje s tím, že chtěl, aby „historickým vylíčením… (událostí od založení církve až po 

vítězství Konstantina na Liciniem) podal svědectví… následujícím věkům.“  Eusebios přitom 

věří, že zaznamenání církevních dějin „bude potřebné pro budoucnost a užitečné 

                                                 
1 Zájemce o problematiku metodologie církevních dějin budeme muset odkázat na doposud nepřekonané 
Pozvání ke studiu církevních dějin, které v roce 1999 v Brně publikoval Jiří Hanuš. 



historikům“.2 Domnívám se, že tato Eusebiova odpověď z roku 303 n. l. neztratila na 

aktuálnosti ani dnes ve dvacátém prvním století. 

 

Církevní dějepisectví před rokem 1989  

Když prostřednictvím otázky po poslání církevních dějin a odpovědi na tuto otázku prvního 

církevního historika nahlédneme na práci jeho následovníků před rokem 1989, uvidíme, že 

i tito církevní historici způsobem vlastním době, kdy totalitní moc poznávání církevních dějin 

vykázala na periférii nebo chtěla vykázat mimo historickou práci, plnili své poslání. Totalitní 

moc nedokázala spoutat tvůrčí nadání církevních historiků, kteří mnohdy ve velmi stísněných 

podmínkách pokračovali ve své práci. Ze svědectví spoluvězňů leopoldovské věznice se 

dovídáme, že i zde církevní historik Josefa Hájek plnil své poslání prostřednictvím přednášení 

církevních dějin svým spoluvězňům.3 Podobně se společenské situaci při plnění svého poslání 

přizpůsobili přední církevní historici působící na svobodě. Studenti Římskokatolické 

bohoslovecké fakulty v Praze vyňaté ze svazku Univerzity Karlovy, od roku 1953 

přestěhované do Litoměřic, si mohli tajně doplnit studium církevních dějin u Bohumila 

Zlámala nebo Jaroslava Kadlece. V případě řeholníků, kteří se připravovali na kněžskou 

kariéru, bylo možné si studium tohoto oboru doplnit u řádových kněží: u premonstrátů to byl 

Zdeněk Křišťan Němeček,4 u františkánů Petr Alentara Houška a Aleš Vojtěch Zlámal5 

a u dominikánů Augustin Prokop a Karel Mráček.6 Hlad po církevně historiografické 

literatuře zejména v souvislosti s tajným samostudiem se začínají rodit skripta pro studenty 

bohoslovecké teologické fakulty, která na církevní dějiny nahlížejí uceleně.7 Další 

historiografická literatura, pokud mohla vůbec vzniknout byla zaměřena na konkrétní oblast 

církevních dějin.8 A to buď na dějiny konkrétní církevní instituce (např. klášter nebo 

biskupství popřípadě arcibiskupství), nebo na myšlenkové hnutí (např. husitství nebo 

modernistické hnutí), anebo životopis určité historické osoby, včetně hagiografie (např. Jana 

Husa nebo Cyrila a Metoděje). Impulzem pro větší práci na poli církevních dějin byl zájem 

                                                 
2 Eusebios z Cesaree, Ecclesia historia, Praha 1998, s. 9.  
3 Vojtěch Novotný, Teologie ve stínu : prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 
20. století, Praha 2007, s. 58. 
4 Novotný, s. 63. 
5 Novotný, s. 75. 
6 Novotný, s. 78. 
7 Václav Bartůněk, Všeobecné církevní dějiny I., Litoměřice 1956, II. Litoměřice 1958. 
Jaroslav Kadlec, Církevní dějiny I., Praha 1971; II. a III. Praha 1972, IV. Praha 1973. 
Bohumil Zlámal, Příručka českých církevních dějin I.-X., Olomouc 1968-1974 (opravené vydání). 
8 Podrobnější a pro jednotlivá období ucelenější pohled na historiografickou literaturu před rokem 1989 nabízí 
již citovaný sborník České dějiny ve druhé polovině 20. století. Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na 8. 
sjezdu historiků v Hradci Králové. 



profánních historiků o církevní problematiku českých dějin.9 Tato skutečnost tématický obsah 

literatury vztahující se k církevním dějinám vzniklé před rokem 1989 výrazně omezuje. 

Většiny témat se církevně historické práce díky omezení totalitní moci ani věnovat nemohla. 

Avšak v oblastech, kterým se autoři věnovali, doznaly církevní dějiny výrazného kvalitního 

zpracování.10 

 

Církevní dějepisectví po roce 1989 

Pádem komunismu v roce 1989 se společenská situace oproti předchozímu období výrazným 

způsobem změnila. Díky této změně byla církevním historikům dána příležitost se po 

čtyřicetileté éře nesvobody vrátit k plnohodnotné práci. Lze tak sledovat výrazný nárůst 

historiografické literatury. Svobodného vydání, tentokrát ne jenom jako skriptum pro studenti 

bohoslovecké fakulty, vyšly znovu tiskem církevní dějiny Jaroslava Kadlece11 i Bohumila 

Zlámala.12 Objevily se i nové pokusy o ucelené zpracování církevních dějin,13 které však 

nedokázaly obstát v odborné obci historiků. Protože i v případě kvalitnější literatury se 

v podstatě jednalo o vydání práce vzniklé před rokem 1989 a mnohým otázkám, které si zcela 

oprávněně mohou čtenáři i profánní historici klást, se tak vůbec nevěnuje,14 zdá se, že jsme 

narazili na první klišé, které bychom mohli formulovat jako nedostatečné využití svobodného 

badatelského prostoru po roce 1989 pro zachycení uceleného pohledu na české církevní 

dějiny, které by sloužilo pro budoucnost a pro „profánní“ historiky, jak to plyne z výše 

uvedeného poslání církevně historické práce. Nutno dodat, že tiskem vyšly také překlady 

zahraniční církevní historiografie, která však svou povahou nemůže nahradit chybějící 

ucelené zpracování českých církevních dějin.15  

                                                 
9 Zdeňka Hledíková, České církevní dějiny středověku od r. 1945., in: České církevní dějiny ve druhé polovině 
20. století. Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na 8. sjezdu historiků v Hradci Králové dnech 10.-12.září 
1999. Brno 1999, s. 30. 
10 Zdeňka Hledíková, České církevní dějiny středověku od r. 1945., in: České církevní dějiny ve druhé polovině 
20. století. Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na 8. sjezdu historiků v Hradci Králové dnech 10.-12.září 
1999. Brno 1999, s. 30. 
11 Jaroslav Kadlec, Přehled českých církevních dějin I. – II., Praha 1991. 
Jaroslav Kadlec, Dějiny katolické církve I. – III., Olomouc 1993.  
12 Bohumil Zlámal, Příručka českých církevních dějin I. – VII., Olomouc 2005-2010. Spojením některých svazků 
(původní svazky I. a II. nově spojeny do svazku I., původně samostatné svazky V. a VI. nově vyšly ve svazku 
IV., a konečně svazky VII. a VIII. byly spojeny ve svazku V. ) docílil vydavatel toho, že se původně 
desetisvazkové Zlámalovo dílo vešlo do sedmi svazků. Pro kompletní vydání Zlámalova díla zbývá vydat již 
pouze rejstřík. 
13 Pavel Karel Mráček, Stručná příručka církevních dějin, Praha 1995, upravené vydání Olomouc 1995. 
Radomír Malý, Církevní dějiny, Olomouc 2002. 
14 Církevní dějiny Bohumila Zlámala končí rokem 1948, a přestože Dějiny katolické církve Jaroslava Kadlece ve 
svém vyprávění docházejí až k roku 1991, jedná se spíše o tématický popis událostí v církvi než jejich ucelené 
zpracování.  
15 August Franzen, Malé církevní dějiny, Praha 1995, přeložil Bedřich Smékal. 



Tento stav byl způsoben přílišným soustředěním se církevních historiků na oblast, která díky 

silnému omezení komunistickou totalitou nebyla před rokem 1989  vlastně možná. V průběhu 

dvaceti let po roce 1989 došlo k nárůstu v řádu několika stovek knih při porovnání s tvorbou 

v řádu desítek knih před rokem 1989 zejména historiografie zaměřené na konkrétní oblast 

církevních dějin: instituce, myšlenkové hnutí nebo osobnosti. Bohužel vzhledem 

k mantinelům, které mi klade možný rozsah příspěvku musím rezignovat na podrobné 

zhodnocení literatury. Takovéto zhodnocení bylo, pokud mi je známo, představeno naposledy 

před 12 roky na 8. sjezdu historiků v Hradci Králové v sekci církevních dějin.16 Domnívám 

se, že k takovému kroku by církevní historici měli přistupovat častěji, minimálně by byl 

žádoucí každoroční bibliografický přehled nově vzniklé historiografické literatury rozšířený o 

vysokoškolské práce v oblasti církevních dějin. Vím, že v oblasti dějin nelze beztrestně použít 

slova „kdyby“. Pro jednou si to dnes dovolím, kdyby tomu tak bylo, nemohlo by se stát, že 

diplomová práce věnovaná poválečným dějinám premonstrátského kláštera v Teplé 

u Mariánských Lázních v roce 2010 zcela opomíjí velmi kvalitní o sedm let starší práci na to 

samé témata. Opomenuty tak bohužel zůstaly otázky, které v dřívější práci nebylo ještě možné 

zodpovědět. Nebyly řešeny problémy, pro jejichž řešení nebyly známé prameny. Místo toho 

se mladší práce věnovala okrajovým a mnohdy bezproblémovým otázkám. O celkové kvalitě 

práce vypovídá i kapitola věnovaná dokumentování odsunu řeholníků německé národnosti, 

kde si autor práce „jako prvního z odsunutých Němců“  vybral tepelského opata a germanofila 

„Gilberta Johanna Helmera“, který však zemřel v roce 1944 a tak na jeho osudu lze stěží 

dokumentovat odsun řeholníků německé národnosti.17 Možná, že jsme tak mimoděk narazili 

na další klišé polistopadových církevních dějin, kterou je přílišná roztříštěnost a izolovanost 

práce církevních historiků. Krokem správným směrem proto vnímám časopis „Církevní 

dějiny: osobnosti - události - struktury – mentality“,18 jehož šéfredaktorem je mnou již 

zmíněný Jiří Hanuš.  

Vraťme se však zpět k našemu pohledu na církevní dějiny. Přes roztříštěnost a částečnou 

nepřehlednost můžeme v bohaté tvůrčí činnosti českých církevních historiků nebo historiků 

zabývajících se dějinami církve nalézt velmi kvalitní díla, která se snaží některá nezpracovaná 

místa ucelenějším způsobem doplnit. Mám zde na mysli nejen práce zabývající se dílčím 

                                                 
16 České dějiny ve druhé polovině 20. století. o.c. 
17 Není mým cílem očernit autora, proto jej zde nebudu citovat. 
18 Církevní dějiny: osobnosti – události – struktury – mentality. Brno 2008-dosud. 
 <http://www.cdk.cz/cd/> 



okruhem témat19 nebo konkrétní osobou20 nebo světcem21, kterých je výrazně větší množství, 

ale také díla, která usilují o doposud opomíjené představení komplexních církevních dějin.22 

Přes velký nárůst historiografické literatury některá témata stále „zůstávají na periferii 

zájmu“.23 Bohužel toto konstatování Jana Stříbrného na 8. sjezdu historiků je stále aktuální 

nejen pro oblast dějin české katolické církve v době nacistické okupace, ale také v otázkách 

historického majetku římsko-katolické církve, přestože toto téma by si podrobnější a 

ucelenější historiografické zpracování i vzhledem k otázce církevních restitucí zcela jistě 

zasloužilo, nebo otázka kolaborace. Jako protiváha nesčetnému množství životopisů, nebo 

dokonce hagiografií, perzekvovaných duchovních, snad ani nemůže být kladena jinak kvalitní 

studie Vojtěcha Vlčka o kolaboraci kněží s režimem ve 40. a 50. letech.24  

 

Závěr 

V podobném výčtu bychom možná mohli pokračovat do nekonečna. Avšak představení 

úplného výčtu všech klišé, tabu nebo bílých míst církevních dějin, nebylo naším cílem. 

Nahlédli jsme spolu očima mladého začínajícího církevního historika na svět církevních dějin. 

Tento svět není mrtvou pouští, ve které by se tu a tam vztyčil starý usychající strom. Je to 

spíše les nebo  prales, ve kterém tu více tu méně zdařilí badatelé vyšlapali cestičky. Pohled na 

církevní dějiny prostřednictvím české církevní historiografie se stalo výzvou odvážně 

vykročit vpřed a pracovat, vždyť stále je co objevovat a poznávat. 

                                                 
19 Například Václav Vaško, Dům na Skále, Praha 2004-2008, nebo Jaroslav Cuhra, Československo-vatikánská 
jednání 1968-1989, Praha 2001.  
20 Bohumil Svoboda, Jaroslav Václav Polc, Kardinál Josef Beran : životní příběh velkého vyhnance. Praha 2008. 
21 Petr Kubín, Blahoslavený Hroznata: kritický životopis, Praha 2000. 
22 Stanislav Balík, Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno 2007. 
23 Jan Stříbrný, Katolická církev v Českých zemích v čase dvou totalit, in: České dějiny ve druhé polovině 20. 
století. o.c., s. 88. 
24 Vojtěch Vlček, Služebníci nevěrní, in: Telogické texty, ročník 2003, číslo 2. 


