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Mo)ná by bylo hned na za*átku vhodné vyjád+it uznání za za+azení teologie mezi 
humanitní v,decké disciplíny, kter(mi se tato publikace zab(vá. Jak ukazuje t+eba 
práv, p+íb,h normalizace a#doby p+edcházející, teologie se ocitla zcela na okraji spo-
le*enského zájmu i#institucionálního zaji't,ní v,deckého )ivota v#-eskoslovensku 
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let 1948–1989.1 Zcela chyb,la v#struktu+e -eskoslovenské akademie v,d, v#*esk(ch 
zemích jediná povolená teologická fakulta byla záhy vylou*ena ze svazku Univerzity 
Karlovy a#vytla*ena do vysídleného pohrani*í, aby její studenti a#profeso+i p.sobili 
z#perspektivy re)imu co nejmen'í 'kody, druhá v#Olomouci byla zru'ena bez náhrady. 
Jejich místo v#univerzitních a#v,deck(ch institucích zaujaly obory jako v,deck( atei-
smus *i marxisticko -leninská filozofie, jejich) v(chodiskem bylo pojetí nábo)enství 
jako p+e)itku minul(ch spole*ensk(ch epoch, kter( se studuje p+evá)n, historicky 
nebo religionisticky za ú*elem moderování a#kontroly postupného vyhasínání orga-
nizovan(ch forem nábo)enského )ivota. V#rámci p+ísp,vku se soust+edíme na *eské 
zem,, situaci na Slovensku ponecháme stranou, a*koliv základní, zvlá't, organiza*ní 
prvky jsou velmi podobné.

POZICE'TEOLOGIE'V(MODERNÍ'SPOLE&NOSTI'A(SYSTÉMU'POZNÁNÍ

Pojem normalizace v#rámci této kapitoly nemusíme znovu definovat, ale nem.)eme 
nereflektovat, co to znamená teologie, p+ípadn, katolická teologie. Teologie je toti) 
souhrnn( název pro celou +adu disciplín, *asto s#pom,rn, komplikovan(m vzájem-
n(m vztahem a#velmi odli'nou metodologií a#p+ístupy. Bez nároku na vy*erpávající 
p+ehled se tam +adí biblistika a#studium biblick(ch jazyk., patrologie a#církevní d,-
jiny, biblická a#starov,ká archeologie a#epigrafika, systematická teologie, kam pat+í 
dogmatická a#morální teologie se sv(mi jednotliv(mi traktáty, filozofie a#k+es/anská 
sociologie, praktická teologie s#pastorální teologií, katechetikou a#církevním právem, 
apologetika a#fundamentální *i spirituální teologie a#mohli bychom ve v(*tu je't, 
pokra*ovat. Ka)dá konfesijní tradice si navíc p,stuje svoji vlastní variantu teologie, 
kde se n,kdy mohou vzájemn, li'it a#historicky se také více li'ily nap+íklad církevní 
d,jiny v#pojetí jednotliv(ch církví, ne) základní dogmatické traktáty jako trinitární 
a#christologické pojednání, n,které jako církevní právo naopak mohou úpln, chyb,t 
(k#tomu srov. nap+.#Torrell 2013). Rovn,) role a#váha teologie se v#rámci jednotliv(ch 
konfesí a#jejich historického v(voje mohou zásadn, m,nit.

Pro na'e téma je rovn,) d.le)ité, )e práv, katolická církev má problém s#teologií 
jako v,dou, kriticky prom('lenou reflexí se stále se vyvíjejícími metodami a#p+ístupy, 
kter( se vystup0oval v#moderní dob,; problém, jeho) po*átky m.)eme sledovat ji) od 
doby reformace a#protireformace, ale kter( se vyhrocoval postupn, b,hem 19. století 
a) k#fenoménu tzv.#antimodernistické krize po*átku 20. století, která paralyzovala 
p+es dal'í *ty+i desetiletí celé oblasti v,deckého a#intelektuálního )ivota v#katolic-
ké církvi (srov. Petrá*ek 2011, s. 171–267). Její odezvy najdeme práv, je't, v#70.–80. 
letech, jak o#tom sv,d*í jedno z#nejzajímav,j'ích dobov(ch teologick(ch pojednání, 
toti) skripta pro v(uku Starého zákona pro bohosloveckou fakultu Jaroslava Toboly 
(Tobola 1969/1970).

Oproti jin(m humanitním disciplínám je komplikovan,j'í i#sociální a#„politická“ 
role teologie, co) m.)e znít na první pohled paradoxn, u#oboru, kter( se zab(vá 
n,*ím tak subtilním a#zdánliv, mimosv,tsk(m jako nábo)enskou vírou. Teologie 

1 V#+ad, západních zemí jako nap+íklad ve Francii *i Itálii m,la ov'em tuto pozici mnohem d+íve, ji) 
v#poslední t+etin, 19. století.
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jako kritická, racionální reflexe víry, která systematicky prom('lí pravdy víry dané 
zjevením a#tradicí, se projevuje do u*ení církve, proto se mluví o#posvátné teologii. 
Druhá polovina 19. století pak p+ichází s#konstruktem tzv.#u*itelského ú+adu církve 
a#rozli'ením tzv.#+ádného a#mimo+ádného magisteria, kdy se oproti nap+íklad v(razné 
roli univerzitní teologie ve st+edov,ku t,)i't, kontroly a#rozhodování v#oblasti teo-
logického my'lení posouvá zcela do rukou +ímsk(ch kuriálních a#pota)mo místních 
biskupsk(ch ú+ad., co) zavr'uje trend op,t nastoupen( ji) na p+elomu pozdního 
st+edov,ku a#raného novov,ku. K#tomu je t+eba p+ipo*íst dominanci *i systematicky 
prosazovan( monopol t+etí 'koly scholastiky s#jejím odmítáním d,jinné nahodilosti 
a#zvlá'tním pojetím v,deckosti zalo)ené na aristotelsko -tomistické filozofii (Scho" 
2004, s.#134–137, 239–248).

V#porovnání s#jin(mi v,dami je teologie v(sostn, politická zále)itost i#vzhledem 
k#vlivu katolické církve na v,+ící, a#tedy na spole*nost s#velk(m nebo v(znamn(m 
zastoupením katolick(ch v,+ících v#populaci. Teologie formuje kn,ze, ti formují v,-
+ící. Posuny v#n,kter(ch oblastech, nap+íklad jednozna*n( p+íklon k#p+ijetí konceptu 
nábo)enské svobody a#svobody sv,domí na druhém vatikánském koncilu, m,ly dale-
kosáhl( politick( vliv na transformaci +ady katolick(ch zemí nap+íklad v#ji)ní Evrop,, 
a#to sm,rem k#liberální demokracii v#následném období, a#p+isp,ly podle n,kter(ch 
historik. a#politolog. k#erozi komunistického re)imu v#Polsku a#dal'ích katolick(ch 
zemích sov,tského bloku. Proto také byly vnitrocírkevní zále)itosti a#v(voj pozorn, 
sledovány i#komunistick(mi re)imy a#jejich odborníky (Fiala#– Hanu' 2000, s.#71–93).

Období, které normalizaci bezprost+edn, p+edcházelo, bylo periodou rozmachu 
sv,tové katolické teologie spojené s#p+ípravou, pr.b,hem a#ohlasem druhého vati-
kánského koncilu, kter( znamená paradigmatick( zlom. Od 30. let se koncil p+ipra-
voval objevováním hlub'í patristické a#st+edov,ké tradice, poda+ilo se prosadit díl*í 
p+ijetí historicko -kritické metody v#biblické v,d,, v#církevních d,jinách a#dokonce 
i#v#d,jinách dogmatu. Doba p+elomu 60.–70. let je dobou rozkv,tu, kdy v#západním 
sv,t, na p+edná'ky p+edních koncilních teolog. chodily tisíce lidí a#náklady jejich 
knih dosahovaly neuv,+iteln(ch po*t.. Velk( jezuitsk( teolog Karl Rahner p+edná'el 
bezprost+edn, po skon*ení koncilu 10.#12.#1965 v#mnichovské Olympii pro 101000 po-
slucha*., kde pou)il proslulou formulaci, )e sám koncil a#jeho dokumenty jsou jen 

„za*átek za*átku“; celkov, panovala velká o*ekávání dal'ího nad,jného v(voje nejen 
katolické teologie, ale celé katolické církve a#jejího komplikovaného vztahu k#moderní 
dob, (srov. Rahner 1968, Petrá*ek 2016, s. 200).

K(SITUACI'&ESKÉ'KATOLICKÉ'TEOLOGIE'V(DRUHÉ'POLOVIN) 
*+,'STOLETÍ

Situace *eské katolické teologie byla v#této dob, ov'em radikáln, jiná. Je't, v#první 
polovin, 20. století byla relativn, silná, disponovala nejen dv,ma teologick(mi fakul-
tami, ale ka)dá diecéze m,la sv.j kn,)sk( seminá+, kde p.sobili profeso+i teologick(ch 
obor.. To samé platí pro v'echny v,t'í +ády a#kongregace, které zde m,ly svá +ádová 
teologická u*ili't,. B,)n(m zvykem bylo odesílání na zahrani*ní teologická a#spe-
cializovaná studia, tradi*n, nap+íklad na Frintaneum do Vídn, *i na École pratique 
d’études bibliques do Jeruzaléma, na +ádové 'koly jako 'v(carsk( Fribourg, +ímské 
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fakulty, kam docházeli bohoslovci *eské koleje Nepomucenum, a#na +ádové univerzity, 
dále jako místa zahrani*ních teologick(ch studií slou)ily Lova0 *i Saulchoir. Sou*ástí 
obnovy *eského katolicismu konce 20. a#po*átku 30. let byly *asopisy pro teologii 
a#duchovní )ivot typu Na hlubinu, vydávaného dominikánsk(m +ádem. Profeso+i te-
ologick(ch fakult dokázali p+esáhnout hranice sv(ch fakult, osobnosti jako historik 
um,ní Josef Cibulka, církevní historik a#byzantolog Franti'ek Dvorník, slavista Josef 
Va'ica a#lingvista Josef Vais se t,'ily zna*nému respektu odborné obce. Období obnovy 
naru'ila n,mecká okupace, ale po ní se zdálo, )e rozvoj katolické teologie bude moci 
pokra*ovat; b,hem války pob(vala *i po válce ode'la na zahrani*ní studia velmi silná 
generace talentovan(ch osobností jako Karel Vrána *i Karel Skalick(.

Základním p+ed,lem byl únor#1948 a#cel( blok komunistick(ch zákon. ur*en(ch 
k#podman,ní katolické církve let 1949–1950 (srov. Tretera 2000, s.#21–33). Sou*ástí 
opat+ení komunistického re)imu k#dokonalému podman,ní organiza*ní struktury 
katolické církve bylo zru'ení olomoucké teologické fakulty a#v'ech *ty+ech diecézních 
seminá+. a#dal'ích devíti +ádov(ch teologick(ch u*ili'/, co) znamenalo naprosto zá-
sadní institucionální ochuzení *eské teologie spojené se systematickou a#d.slednou 
perzekucí teolog., kte+í se nemohli nadále v,novat profesionáln, plnohodnotn, 
teologii, nato) na akademické úrovni (p+ehled jednotliv(ch ústav., v*etn, zákon. 
a#proces. s#tím spojen(ch, viz Kun'tát 2009, s.#788–789). Práv, na kn,)sk(ch semi-
ná+ích se profilovali budoucí profeso+i pro teologické fakulty, +ádoví teologové zase 
tvo+ili teologickou a#intelektuální elitu p+íslu'n(ch +ád. s#bohatou odbornou a#popu-
lariza*ní aktivitou. Jedna jediná státní bohoslovecká fakulta s#problematick(m kano-
nick(m statusem byla vy+azena ze svazku Karlovy univerzity a#pozd,ji, v#roce 1953, 
p+est,hována do Litom,+ic, kde mohla pokra*ovat pod striktním státním dohledem; 
n,kte+í profeso+i v'ak na ni odmítli nastoupit a#rad,ji se nechali penzionovat, jiní jako 
moralista Karel Kadlec *i církevní historik Jan Kapistrán Vysko*il skon*ili ve v,zení.2 
Na po*ty student. byl vynesen numerus clausus, uchaze*.m se kladly v'emo)né 
p+eká)ky, zneu)ívala se povinnost branné slu)by, pro absolventy n,jaké jiné vysoké 
'koly bylo obtí)né se do kn,)ského seminá+e dostat, se studenty laiky se nepo*ítalo, 
teologické vzd,lání se v#katolickém prost+edí chápalo jako sou*ást p+ípravy na kn,)-
ské povolání, p+ístup do knihovny byl omezen(, navíc se vyjma období 1968–1970 jen 
velmi nedostate*n, dopl0ovala.

Teprve v#druhé polovin, 60. let se situace pomalu m,ní, a*koliv ve vztahu ke 
katolické církvi probíhalo rozvol0ování represí velmi pozvolna. Poda+ilo se vyjednat 
obnovení teologické fakulty v#Olomouci, na ob, fakulty mohli nastoupit noví akade-
mi*tí pracovníci, z#nich) mnozí pro'li mnohalet(mi )alá+i. Bylo povoleno vydávání 
n,kter(ch nov(ch *asopis., z#nich) z+ejm, nejv(znamn,j'ím byl „*asopis pro teologii“ 
Via. Hlavním motivem bylo p+ijímání impulz. koncilu, kter( skon*il, za omezené 
*eské ú*asti, roku 1965. V#polovin, kv,tna#1968 vznikl na Velehrad, projekt Dílo 
koncilové obnovy, do kterého se zapojili nejen duchovní, ale rovn,) ve v,t'ím po*tu 
i#laici, ale ani jemu nebyla dop+ána del'í existence (srov. Cuhra 2000, s. 127–134). At-
mosféra plná nad,jí vyzna*ovala i#dva specifické projekty, marxisticko -k+es/ansk( 
dialog (k#tomu srov. naposledy Landa 2017) a#ekumenická setkání v#Jirchá+ích. 2ada 

2 Medailony a#základní )ivotopisná data k#jednotliv(m osobnostem najde *tená+ p+íru*ce Mal! slovník 
osobností "eského katolicismu 20. století (Hanu' 2005).
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katolík. byla k#obrodnému procesu pra)ského jara skeptická, ale i#tak se poda+ilo 
nap+íklad vydat zna*né mno)ství teologické a#duchovní literatury, která bude práv, 
v#období normalizace rozhodující (srov. Petrá*ek 2018, s.#296–308). Na druhou stranu 
se politické uvoln,ní kombinovalo s#v,t'inov, velmi pozitivn, p+ijíman(m koncilem, 
stále se je't, mluvilo o#nov(ch letnicích, do církevní slu)by a#dokonce i#na d.le)itá 
místa se dostávaly podn,tné osobnosti.

NÁSTUP'NORMALIZACE'A(DOPADY'NA'KATOLICKOU'TEOLOGII

Bohoslovecká fakulta
Dvouleté období vydechnutí a#obnovy je záhy vyst+ídáno nástupem represí po invazi 
armád stát. Var'avské smlouvy. U) rok 1970 znamená návrat k#p.vodnímu vztahu 
re)imu v.*i církvím, pokusy o#dialog mezi Vatikánem, ze strany re)imu spí'e hrané 
ne) vá)n, mín,né, kon*í bez snahy po dohod, (srov. Kaplan 2001, s.#59–87). Oproti 
jin(m zemím v(chodního bloku se nejednalo ze strany re)imu o#„modus vivendi“, 
ale o#„modus moriendi“ církve, posilování procesu vedoucího dle p+edstav politik. 
komunistického re)imu k#definitivnímu konci nábo)enského )ivota v#+ádu jedné *i 
dvou generací.3 Záhy dojde k#zastavení vydávání *asopis. jako Via a#k#omezení a#strikt-
ní kontrole v'ech ostatních. Nástup normalizace znamená konec obnovené fakulty 
v#Olomouci, která mohla p.sobit pouze v#letech 1968–1974,4 a#to jen jako pobo*ka 
litom,+ické bohoslovecké fakulty, nikoliv jako samostatná fakulta, tak)e ani nem,la 
svého d,kana, ale i#tak sehrála d.le)itou roli, nebo/ tam získalo teologické vzd,lání 
p+es sto duchovních a#p.sobily tam v(znamné osobnosti jako literární historik Vojt,ch 
Tkadl*ík a#historik Bohuslav Zlámal, a*koliv tam byla +e*eno slovy Miroslava Kun'táta 
stále na prvním míst, kn,)ská formace, nikoliv soust+ed,ná v,decká *innost,5 co) 
ov'em beze zbytku platí i#pro fakultu litom,+ickou. Zajímavé projekty jako desetidíl-
ná Zlámalova P#íru"ka "esk!ch církevních d$jin mohla vyjít jen v#minimálním nákladu, 
plány Václava Medka na p+íprav, d,jin olomoucké arcidiecéze *i vznik *asopisu pro 
církevní d,jiny z.staly kv.li normalizaci nenapln,ny (Pojsl 2000, s. 144). P+esto díky 
momentu uvoln,ní mohlo na konci 60. let do kn,)ského seminá+e a#na teologickou 
fakultu vstoupit mnoho mu)., kte+í p+edtím nemohli nebo necht,li z#d.vod. sv,domí6 
nastoupit kn,)skou formaci, tak)e se zpomalil trend razantního ub(vání teologicky 
vzd,lan(ch osob a#tato silná generace pak nesla tradici teologického my'lení nejen 
v#období normalizace (Pojsl 2000, s. 142).

2ada osobností mohla nav'tívit zahrani*í, krátce tam studovat a#vrátit se se zku'e-
ností západní církve a#spole*nosti, aby se na dal'í desetiletí staly d.le)it(mi nositeli 
jiného obrazu, ne) jak to prezentovala komunistická propaganda. Dal'í z.stali v#emi-
graci, kde se v(znamn, podíleli na nábo)enském vysílání zahrani*ních rádií, které 

3 K#odborné reflexi v(voje nábo)enství ze strany re)imu v#dob, normalizace srov. Bubík 2010, s.#164–172.
4 K#obnov, viz#Pojsl 2000.
5 P+ekvapiv, nechali dostudovat bohoslovce p+ijaté je studiu, ale fakulta nesm,la p+ijímat nové (Kun'tát 

2009, s. 796).
6 Biskupové p.vodn, zapov,d,li mo)nost studia na jediné státní teologické fakult, v#Litom,+icích, co) 

mnoho seminarist. i#kandidát. kn,)ství respektovalo.
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bylo podstatn(m zdrojem teologického vzd,lávání pro 'iroké vrstvy populace,7 a#na 
dal'ích d.le)it(ch církevních a#teologick(ch aktivitách.8 

Katolická teologie m,la mezi spole*ensk(mi disciplínami privilegium, )e se od ní 
neo*ekávalo, )e bude aplikovat marxisticko -leninské principy a#filozofii ve své meto-
dologii, maximáln, se na ni vztahovaly úlitby boje za sv,tov( mír a#podporu meziná-
rodního boje d,lník. za sociální spravedlnost. Cenou za to byla ov'em je't, radikáln,j'í 
marginalizace a#vyt,sn,ní ne) v#50. letech, daná i#poklesem po*t. v,+ících v#první 
polovin, 70. let a#celkov(m sní)ením váhy katolické církve ve spole*nosti. Jedinou 
institucí, kde se katolická teologie oficiáln, a#legáln, mohla p,stovat na akademické 
úrovni, byla bohoslovecká fakulta v#Litom,+icích. Ta pro'la trojí vlnou personálních 
zm,n. Nejprve v#rámci pra)ského jara mohli na fakultu nastoupit kn,)í, kte+í pro'li 
v,znicemi a#internacemi 50.–60. let, tak)e zde p.sobily osobnosti jako Josef Zv,+ina, 
Oto Mádr, Bonaventura Bou'e *i Jaroslav Kadlec (Kun'tát 2009, s. 794). První vlna 
normaliza*ních *istek byla dokon*ena do roku 1971. Podle vzpomínek pam,tník. byla 
d.le)itou vlnou odchod., která poznamenala atmosféru na fakult,, také ta, která se 
p+ehnala v#akademickém roce 1977/1978.9 V(znamn(m p+ed,lem byl i#odchod dlou-
holetého d,kana fakulty a#respektované osobnosti jak ze strany církevních kruh., 
tak díky své erudici, evropskému renomé a#minulosti v,zn, koncentra*ního tábora, 
novozákonníka Jana Merrella v#roce 1974 (d,kanem byl od roku 1954), ve stejném roce 
skon*il i#Jaroslav Kadlec. Jen n,kolik osobností jako fundamentální teolog a#religio-
nista Josef Kubalík a#biblista Franti'ek Kotalík dokázalo udr)et kontinuitu a#vysokou 
úrove0 teologického my'lení.

V(voj po*t. student. se kryl s#uvol0ováním a#naopak zp+ís0ováním církevní po-
litiky komunistického re)imu a#postupující sekularizací *eské spole*nosti. Postupn, 
se z#276 poslucha*. v#roce 1950 propadl na necelou stovku (96) v#roce 1960; dno tvo+í 
65 student. v#roce 1965. Naopak uvoln,ní roku 1968 p+ivedlo do litom,+ické fakulty 
a#do její olomoucké pobo*ky celkem 321 poslucha*., aby po*et poté znovu klesl na 
122 roku 1976, kde se zhruba dr)el n,kolik dal'ích let. Znovu se za*al zvedat a) po 
roce 1985, kdy dosáhl po*tu tak+ka dvou set (196), co) povzbudilo kardinála Tomá'ka 
k#pokus.m o#otev+ení jednání o#mo)ném znovuobnovení fakulty v#Olomouci pro mo-
ravskou církevní provincii, *emu) nahrávala i#politika uvoln,ní v#Sov,tském svazu 
a#vybízelo k#tomu rovn,) obnovené sebev,domí *esk(ch a#p+edev'ím moravsk(ch 
a#slovensk(ch katolík. po roce 1985 (srov. Kun'tát 2009, s. 793–795). Není pochyb, )e 
tyto po*ty bohoslovc. byly hluboce pod pot+ebami tehdej'í církve ohledn, kn,)ské 
slu)by ve farní správ,, a#nahrávaly tak strategii personálního vyhladov,ní *eské ka-
tolické církve, kterou komunistick( re)im zastával.

V(sledkem kombinace personálních *istek a#institucionálních omezení byla trans-
formace fakulty na neblaze proslulou „vy''í ministrantskou“, jak byla sou*asníky 
p+ezdívána, na fakultu s#mal(mi nároky a#je't, men'ími mo)nostmi skute*ného 
studia. Pat+ily k#tomu zoufalé materiální pom,ry v#ubytování student., absence kva-
litní, dopl0ované knihovny, kdy si sami museli vyráb,t a#kopírovat studijní pom.cky 
a#skripta. Pat+il k#tomu po*áte*ní pokus o#zkrácení studia na 4#roky, kter( byl sice 
záhy (1955) vrácen k#p,tiletému cyklu, ale za to byl naru'ován nap+íklad povinn(m 
7 Viz#nap+.#77 dopis% poslan!ch Jeho Milosti 2008, s. 76.
8 K#okruhu okolo opata Opaska srov. Placák 2020.
9 Srov. ohlas nap+.#77 dopis% poslan!ch Jeho Milosti, 2008, s. 17.
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p+eru'ením studia, *asto kv.li pln,ní povinné vojenské slu)by, r.zn(mi povinn(mi 
brigádami v#zem,d,lství *i stavebnictví, ideologick(mi 'koleními. Pro studenty byly 
závazné kurzy marxismu -leninismu a#v,deckého ateismu, b,hem celého studia byl 
na n, vytvá+en nátlak, aby se cesty ke kn,)ství vzdali, p+ípadn, p+ijali spolupráci 
s#komunistickou státní bezpe*ností (Balík#– Hanu' 2012, s. 96–97). Obnovila se i#tradice 
patrná od jose3nské doby, kterou m.)eme ozna*it jako prioritu prvoplánov, chápané 
pastorální funkce teologie, tedy d.raz na praktické p+edm,ty pastorální teologie jako 
církevní právo vyu)itelné v#ka)dodenní farní praxi na úkor hlub'ího proniknutí do 
základních teologick(ch obor. jako biblistika a#systematická teologie. V#teologii se 
obecn, ne*ekalo n,co nového, to p.sobilo naopak podez+ele, co) p+edstavuje ozv,nu 
spor. po*átku 20. století. Studenti bohosloví, kte+í hledali inspiraci obnovy v#soudo-
bém teologickém my'lení, se zpravidla museli obracet jinam.

Teologická literatura a!klí#ov$ p%ínos teologii ze strany katolického exilu
Zdroje obnovy teologického my'lení bylo mo)né najít v#odborné teologické literatu+e, 
která se do -eskoslovenska dostávala r.zn(mi cestami ze zahrani*í. Masivn, se pa'o-
vala p+edev'ím n,mecky psaná a#vydávaná teologická literatura, v#dob, normalizace 
je't, znalost n,m*iny byla v#+adách duchovních pom,rn, *astá; na +ad, far byla k#dis-
pozici pozoruhodná sbírka soudobé teologické literatury z#n,meckého prost+edí. Ale 
pa'ovala se, p+edev'ím díky exilov(m osobnostem, které p.sobily v#2ím, a#Itálii, také 
rozsáhlá *esky vydávaná teologická produkce, která ov'em sv(m p.vodem i#jazykem 
byla více dohledávána represivními orgány, a#byla tudí) i#snaz'ím ter*em (k#tomu 
naposledy Bla)ek 2002, s. 129–136). P+esto p+edev'ím komentá+ová +ada spojená s#edicí 
p+eklad. dokument. druhého vatikánského koncilu sehrála d.le)itou roli pro udr)ení 
kontaktu s#v(vojem sv,tové katolické teologie i#pro rozvoj vlastní teologické tradice.10 
Literatury vycházelo více, d.le)ité byly nap+íklad snaha Karla Vrány11 uvést do *es-
kého jazykového prost+edí dílo a#osobnost francouzského v,dce a#teologa Teilharda 
de Chardin *i personalistickou filozofii Martina Bubera.12 

V#2ím, se akademicky, p+edev'ím na Lateránské univerzit,, prosadilo n,kolik v(-
znamn(ch osobností, fundamentální teologové Vladimír Boublík13 a#Karel Skalick(, ji) 
zmi0ovan( filosof Karel Vrána a#církevní historik Jaroslav Polc, p+i kn,)ském seminá+i 
v#Tridentu zase p.sobil starozákonník Josef Krej*í. Vedle Boublíka dosáhl ve sledované 
dob, nejv,t'ího ohlasu svého díla z#exilov(ch teolog. znalec k+es/anského V(chodu 
a#p+edev'ím ruské pravoslavné tradice, uznávaná autorita oboru spirituální teologie 
Tomá' 4pidlík, kter( byl pozd,ji pape)em Janem Pavlem#II. jmenován kardinálem. 
D.le)itou roli p+i p+enosu my'lenek a#teologie *esk(ch exilov(ch katolick(ch autor. 
sehrálo vysílání vatikánského rozhlasu, ale teologické impulzy se poda+ilo p+ená'et 
i#pomocí dal'ího zahrani*ního vysílání, p+edev'ím v#p+ípad, Rádia Svobodná Evropa, 

10 Nejd.le)it,j'í byly komentá+e *ty+ klí*ov(ch dogmatick(ch konstitucí, které p+ipravili Vladimír Boublík 
(Boublík 1967), Karel Skalick( (Skalick( 1968), Josef Krej*í (Krej*í 1971), Jaroslav Polc (Polc 1981). Sv.j 
v(znam m,ly i#komentá+e ke koncilním dokument.m ni)'ího +ádu a#samoz+ejm, samostatná edice 
dokument. z#roku 1983 v#*e'tin, (Druh! vatikánsk! sn$m. Dokumenty. 2ím 1983) a#historické shrnutí 
jednání (Druh! vatikánsk! sn$m. P#íprava a&pr%b$h, 2ím 1966).

11 -asto pod pseudonymem Pavel 5elivan.
12 Shrnutí díla exilov(ch teolog. srov. Balík#– Hanu' 2012, 134–142.
13 Srov. Ji+í 5.rek, Prolegomena k&"etb$ Vladimíra Boublíka a&anal!za st$'ejních témat jeho my(lenkového odkazu, 

Praha, Krystal OP 2008.
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kde se nap+íklad Antonín Kratochvil badatelsky zab(val barokní kulturou v#*esk(ch 
zemích (Kratochvil 1984, 1991). Zvlá't, teologick( *asopis Studie, jeho) v.d*í osobností 
byl Karel Skalick(, byl sv,dectvím, jak se cesty *eské exilové teologie, která dále sledo-
vala trendy v(voje západního teologického my'lení, a#do obranné ulity op,t uzav+e-
ného hlavního proudu *eské katolické teologie a#konzervativních katolík. rozcházejí 
(Balík#– Hanu' 2012, s. 13–14, s. 85–86). D.le)ité teologické práce vznikající v#*eském 
prost+edí vycházely i#v#dal'ích exilov(ch nakladatelstvích (Zv,+ina 1981), n,které se 
dokonce do*kaly p+ekladu do n,m*iny *i ital'tiny a#prezentovaly *eské teologické 
my'lení na evropské scén, (srov. Zv,+ina 1980, Zv,+ina 1978).

Pokud jde o#vydávání teologick(ch publikací, n,co se poda+ilo i#v#rámci oficiálních 
církevních struktur. Vydávala se Patristická "ítanka, která pon,kud nahodile a#bez 
odpovídající metodologie zprost+edkovávala p+eklady d,l autor. k+es/anského sta-
rov,ku, vycházely texty k#pastorální teologii a#liturgii autor., kte+í pat+ili k#re)imem 
prov,+en(m duchovním, zpravidla *len.m kn,)ského Mírového sdru)ení Pacem in 
terris, p+esto lze konstatovat, )e se obsahem i#rozsahem jednalo o#pom,rn, omezené 
po*iny. Celkov, vy'lo v#letech 1982–1989 v#rámci edice Teologické studie 37 publikací, 
n,které z#nich se aspo0 verbáln, hlásili ke koncilové inspiraci.14 

Zásadní dílo liturgické reformy a!teologické vzd&lávání laik'
Jedinou v(jimkou, ov'em zásadní povahy bylo provedení liturgické reformy, které 
spo*ívalo nejen v#zavedení národních jazyk. do bohoslu)ebného provedení.15 B,-
hem první poloviny 70. let se poda+ilo p+elo)it misál, breviá+ a#dal'í pot+ebné texty, 
nap+.#k+estní, svatební a#poh+ební ob+ady, zkou'ela se nová liturgie v#*e'tin,, postupn, 
se p+ekládal a#vydával me'ní lekcioná+, provád,ly se úpravy liturgického prostoru. 
Na to, o#jak rozsáhlou zm,nu se jednalo, bylo p+ijetí nové liturgie hladké, a) nad'ené, 
ostatn, odpovídalo na velmi staré po)adavky, které sahaly a) do poloviny 19. století 
a#opakovaly se v#první dekád, 20. století *i na za*átku první -eskoslovenské republiky. 
I#po*áte*ní jednání v#p+íslu'n(ch grémiích byla otev+ená, )el s#nástupem normalizace 
se za*aly v,ci vracet do „normálního podoby“ ve snaze autoritativn, vstupovat do 
procesu p+ípravy ze strany n,kter(ch ordiná+.. I#kdy) se n,kte+í katoli*tí biblisté 
podíleli na dal'ím velkém projektu, jako byl „ekumenick(“ p+eklad Bible do *e'tiny, 
práv, provedení liturgické reformy po staletích trvajícím latinském ritu bylo asi 
nejv(razn,j'ím jednotliv(m teologick(m po*inem normaliza*ní epochy, které vy)a-
dovalo nejen liturgické, dogmatické a#biblické vzd,lání, ale rovn,) velkou jazykovou 
a#literární kultury na stran, tv.rc. nov(ch liturgick(ch knih. Kvalita provedení potvr-
zovala, v#jak dobré kondici byla *eská katolická teologie po druhé sv,tové válce a#*eho 
by mohla b(t schopna, kdyby její v(voj nebyl b(val tak krut(m zp.sobem ochromen. 
Teologická kvalita a#odvaha tv.rc. reformy, p+es v'echna omezení a#limity, které jim 
stály v#cest, na státní i#vnitrocírkevní rovin, (Bou'e 2000;#2009), pozitivn, ovlivnila 
podobu víry statisíc. v,+ících na dlouhá desetiletí, o)ivila pastora*ní a#evangeliza*ní 
elán *ásti kn,)í a#v,+ících a#zpomalila postupující sekularizaci.

Teologové vylou*ení z#oficiálních struktur se v,novali ilegálnímu teologickému 
vzd,lávání p+edev'ím laick(ch kruh. v#krou)cích po *esk(ch zemích. P+itom vzni-

14 Soupis titul. viz#Balík#– Hanu' 2012, s. 112–113.
15 K#provedení a#recepci liturgické reformy srov. Kunetka 2000, s. 148–165, Hradílek 2012, s. 153–186.
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kaly svébytné teologické práce, které postrádaly sice dokonal( poznámkov( aparát 
a#nevznikaly v#prost+edí akademické teologie, o#to více v'ak byly spjaty op+eny o#)i-
votní zku'enost a#reflexi )ivota z#víry sv(ch autor. a#okruh., ke kter(m pat+ili. Po 
roce 1989 tak postupn, vy'ly práce Josefa Zv,+iny (Zv,+ina 1992, 1994), Oto Mádra *i 
Bonaventury Bou'eho.16 K#'í+ení my'lenek slou)ily i#ilegální tiskoviny, z#nich) pro 
teologii byl nejd.le)it,j'í Teologick! sborník zalo)en( roku 1978, kter( se p+ejmenoval 
o#dva roky pozd,ji na Teologické texty.17 

Na samotné vzd,lávání nezbytné k#v(konu kn,)ské slu)by, je't, navíc v#prost+edí 
ilegálních církevních struktur, m,la siln( vliv tajná +eholní studia probíhající r.znou 
formou podle jednotliv(ch +ád. a#+eholí, které p+itom vyu)ívaly pomoci ze soused-
ních socialistick(ch zemí, kde proticírkevní represe nenab(valy takové intenzity; 
'lo o#N,meckou demokratickou republiku (srov. Vybíralová 2019) *i Polsko. Vlastní 
teologické vzd,lávání organizovali franti'káni, dominikáni, salesiáni a#jezuité (srov. 
Novotn( 2007, s. 74–82).

Specifickou *eskou tradici v#teologickém vzd,lávání vytvá+ela t+i centra skryté 
církve (Ecclesia silentii), Brno a#ji)ní Morava, v(chodní -echy a#Praha, kde p.sobilo 
a#vyrostlo mnoho osobností d.le)it(ch pro obnovu církve po roce 1989. Po okupaci 
a#návratu stalinist. do vedení komunistické strany a#vládních struktur mnozí po*í-
tali s#novou masivní vlnou represí, která bude je't, hor'í, v*etn, odvlékání v,+ících 
do SSSR. Proto konali radikální kroky, nap+íklad sv,cení nov(ch tajn(ch biskup. 
a#kn,)í, a#to v*etn, )enat(ch mu). a#nakonec dokonce i#)en. Na základn, interpreta-
ce tzv.#„mexick(ch fakult“ ur*en(ch pro pronásledované místní církve, vnímal tajn, 
vysv,cen( biskup Felix#M. Davídek tuto dobu jako „kairos“, tedy *as jednat, postou-
pit ve v(voji církevního )ivota. Patrná byla i#snaha zmást komunistické orgány, pro 
které byla p+edstava )enat(ch katolick(ch kn,)í *i biskup., nato) dokonce na kn,ze 
vysv,cen(ch )en zcela mimo jejich imaginaci. V#+ad, moment. se tato situace svojí 
pr.razností a#radikalitou +adí k#tomu nejodvá)n,j'ímu, co v#této dob, v#prost+edí ka-
tolické teologie ve sv,tovém m,+ítku vznikalo; d.raz na v,du, seznámení se s#dal'ími 
v,dními obory a#celkov, na vzd,lání kn,)í byl enormní (Fiala#– Hanu' 1994, s. 63–96). 
Vzhledem k#situaci vá)né perzekuce a#stálé hrozb, prozrazení a#infiltrace ze strany 
komunistické státní bezpe*nosti bylo studium spí'e individuální a#improvizované, 
p+esto inspirované kvalitními zahrani*ními, p+edev'ím n,meck(mi materiály (srov. 
Konzal 2010, s. 33–34).

V$voj katolické teologie a!nevyu(ití unikátní #eské tradice
V#celé katolické církvi nastává ve druhé polovin, 70. a#v#80. letech ur*itá frustrace, 
kterou provázejí represivní opat+ení proti n,kter(m progresivním teolog.m hlavn, 
v#n,meckém jazykovém prost+edí (z#v(znamn(ch jmen m.)eme zmínit Hanse Kün-
ga, Stephan H. Pfürtnera *i Eugena Drewermanna, srov. Petrá*ek 2016, s. 191), které 
dolehly i#do *esk(ch zemí, kde se nap+íklad star'í venkovsk( duchovní podivuje 
zásah.m proti Küngovi a#jednání pape)e Jana Pavla#II.: „Jan Pavel#II. práv, v'ude 
hlásá lidská práva a#svobodu projevu, ale ta svoboda má jít jen jedním sm,rem? Na 
jedné stran, je liberálem, na druhé stran, konzervou p+ipomínající inkvizici. Touhle 

16 Cenné sv,dectví p+em('lení o#liturgickém slavení p+elomu 70.–80. let viz#Bou'e 2004.
17 K#*asopis.m, které se zab(valy katolickou teologií, viz#Vojt,ch Novotn( (Novotn( 2007, s. 97-143).
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uniformitou 2eho+e#VII. se )elan( ekumenismus neud,lá“ (77 dopis% poslan!ch Jeho 
Milosti, s. 71). Konfliktní vztahy se objevily u) v#souvislosti se sporem okolo vyhlá'e-
ní encykliky Humanae Vitae na téma p+edávání )ivota v#roce 1968, která byla nejen 
kv.li jednozna*nému obecnému zákazu pou)ití antikoncepce, ale pro problematick( 
proces p+ijímání a#argumentace velmi negativn, p+ijata *ástí teologické obce i#velkou 
v,t'inou katolické laické ve+ejnosti (podrobn,ji Petrá*ek 2016, s. 189–190). Tyto spory 
doléhaly sice s#men'í intenzitou, ale p+eci jen i#do *esk(ch zemí, kde se dopady této 
encykliky na vztah v,+ících ke své církvi a#jejímu u*itelskému ú+adu sna)ila mírnit 
nap+íklad tzv.#Pastora*ní sm,rnice z#28.#*ervna#1971, velmi otev+en( a#teologicky 
zajímav( dokument, jeho) autorem je podle sv,dectví teolog Oto Mádr.18 Do debaty 
se kriticky v.*i dokumentu zapojil i#Vojt,ch Tkadl*ík, jeho) skoro t+icetistránkov( 
rozklad koloval jenom v#opisech (Pojsl 2000, s. 145–146). Na druhé stran,#– zklamání 
z#nenapln,n(ch nad,jí pokoncilního v(voje v#*eském prost+edí asi nejv(znamn,ji 
vyjad+oval dominikánsk( teolog Metod,j Habá0, kter( se stal pro okruh konzervativn, 
lad,n(ch katolík. nespornou autoritou (Macek 2019, s. 115–145).

Kv.li izolaci a#ochromení institucionální základny nemohla *eská teologie více 
zasáhnout do debat, které následovaly po krátkém období koncilního nad'ení, kdy 
dochází k#dal'í prohloubené sekularizaci v#západní Evrop, a#objevuje se spí'e spek-
tick( postoj v.*i rozvoji teologického prom('lení nov(ch v(zev hlavn, v#pojetí církve 
a#církevní slu)by a#)ivota. Do rdou'ené *eské církve jen málo doléhaly spory okolo 
problematick(ch zásah. kongregace pro nauku víry pod vedením kardinála Ratzin-
gera proti p+edev'ím jihoamerické teologii osvobození roku 1984 *i spory o#v(klad 
a#hodnocení druhého vatikánského koncilu na biskupské synod, v#roce 1985. Vyhro-
cen( vztah *ásti katolick(ch teolog. p+edev'ím na Západ, v.*i mocensk(m zásah.m 
Vatikánu do oblasti teologie a#u*ení církve vyústil v#kolínské prohlá'ení z#roku 1989, 
ale tyto iniciativy p+ekryla euforie z#pádu komunistick(ch re)im. ve v(chodní Evrop, 
a#dal'í nad,jné procesy v#90. letech, které ji) nejsou p+edm,tem na'eho zkoumání.

Nedo'lo k#rozvinutí unikátní *eské zku'enosti, kdy v#nové normaliza*ní situaci 
teologové Mádr, Zv,+ina a#Bou'e diskutují a#p+em('lejí o#církvi umírající,19 o#para-
digmatu církve )ité v#radikální diaspo+e, v#nep+átelském nebo dechristianizovaném 
prost+edí zbaveném v'ech institucionálních opor. Z#hlediska v(voje d,jin katolické 
teologie pozoruhodn( soub,h v(voje my'lení katolick(ch teolog. se zku'eností mno-
haletého v,zn,ní a#internací za komunismu a#reformních impulz. druhého vatikán-
ského koncilu stále *eká na své d.kladné zpracování. Situace, ve které o#)ivot, církve 
a#k+es/ana p+em('leli *e'tí katoli*tí teologové p+ed padesáti lety, postupn, stále více 
zasahuje dal'í a#dal'í evropské zem,. Ani *eská katolická církev nedokázala po roce 
1989 vyu)ít této unikátní zku'enosti a#vrhla se do obnovy institucionálních struktur 
a#„normálního“ chodu církevního )ivota.

18 Pod dokumentem jsou podepsání: Dr.#Karel Skoup(, biskup brn,nsk(, Dr.#4t,pán Trochta, biskup li-
tom,+ick( Dr.#Franti'ek Tomá'ek, biskup -apo'tolsk( administrátor pra)sk(, Dr.#Josef Hlouch, biskup 
*eskobud,jovick(. K#autorství viz#Beránek#– Rybá+ 2016, s. 88.

19 Vstupní text diskuze vy'el po roce 1989 (srov. Mádr 1992, s. 237–242, celkov, Novotn( 2007, s. 185–209).
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TEOLOGIE'A(NORMALIZACE-'ZÁV)RE&NÉ'GLOSY

Normalizace zanechala krom, nevyu)itého bohatství originálních osobností mimo 
oficiální teologické struktury vá)n, 'rámy. Nemo)nost po dal'ích dvacet let rozvíjet 
teologické disciplíny oslabila rozvoj *eské katolické teologie i#po roce 1989. Po ní sice 
do'lo k#obnov, celkem t+í katolick(ch teologick(ch fakult, ale u) se neobnovily ani 
diecézní seminá+e, ani +ádová teologická u*ili't,. Sice se poda+ilo zajistit personáln, 
v(uku teologie na v'ech t+ech fakultách, ale po nár.stu po*tu student. v#90. letech se 
dostavily problémy s#po*ty uchaze*. o#studium teologie z#+ad kn,)sk(ch kandidát., 
které se v#posledních deseti letech je't, v(razn, zhor'ily, a#na v'ech t+ech fakultách 
obor katolické teologie v#prezen*ním studiu bojuje o#p+e)ití.

Normaliza*ní mentalita se rovn,) podepsala#– ve spojení s#tradi*ní jose3nskou pri-
oritou pastorální u)ite*nosti#– na slabém d.razu na teologické vzd,lání p+i seminární 
formaci a#na nedostate*ném respektu v.*i teologii jako v,decké disciplín, v#církev-
ním prost+edí, kde potenciál teologick(ch fakult a#zde zastoupen(ch odborník. není 
vyu)íván pro naléhavé sou*asné úkoly. Církevní kruhy a#oblast katolické teologie jsou 
)el rovn,) stále prost+edím, kde se udr)uje my'lení p+ipisované práv, normaliza*ní 
dob, jako nap+íklad tato proslulá zásada: „To by sis nem,l myslet… kdy) u) si myslí', 
tak to ne+íkej… kdy) u) to +íká', tak to nepi'… kdy) jsi to napsal, tak se nediv.“
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