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This paper is concerned with the Catholic priest Dominik Pecka and focuses on his contribu-
tions to education and his successful efforts to intertwine educational aims with the priestly 
vocation in the context of the so-called spiritual renewal of Czech Catholicism in the 1930s. 
Furthermore, the study presents important aspects of research into changes of priestly iden-
tity in the Czech Catholic milieu in the years 1890–1938. Several examples of reactions to 
the crisis of identity in the priesthood are highlighted. In addition, references are made to 
various approaches to the priestly vocation in order to better understand this topic within 
the said historical period. The paper also aims towards a deeper understanding of Dominik 
Pecka’s decision to stress the educational dimension of his pastoral work, as well as of spe-
cific situations that forced priests to reconsider their role in a modern secular society.
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Předkládaná studie se zabývá osobností katolického kněze Dominika Pecky a jeho příno-
sem v oblasti pedagogiky. Je však nutné předeslat, že Peckovo pojetí pedagogického půso-
bení by bylo těžko pochopitelné bez jeho kněžského poslání, ba dokonce je přímo výrazem 
konkrétního chápání kněžství, jež je výsledkem déle trvajícího procesu hledání identity 
katolického kněze v moderní české společnosti. Některé podstatné procesy ve společnosti 
totiž dospěly koncem 19. století tak daleko, že již nebylo možné ignorovat jejich konsek-
vence v životě církve, zvláště pak v životě kněží. Dosavadní formy pastorace postupně pře-
stávaly fungovat. Schopnost nalézat nové cesty ale vždy vyžaduje notnou dávku odvahy, 
touhu po experimentu, schopnost pochopit znamení času a odolnost vůči počátečním ne-
zdarům. Již generace kněží z přelomu 19. a 20. století toužila překonat prohlubující se na-
pětí mezi životem církve a národním hnutím a hledat styčné body v mentalitě moderního 
člověka a křesťanské zvěsti. Některé formy se osvědčily, u jiných se po čase ukázalo, že je 
potřeba je opustit, na některé neduhy se naopak lék nalézt vůbec nepodařilo. Podstatné 
však bylo, že mnohé problémy byly alespoň otevřeně přiznány a podrobně popsány, což 
se stalo důležitým dědictvím, které zhodnotila nová generace kněží nastupujících do pas-
torace po roce 1918. Jedním z těchto kněží byl Dominik Pecka.

Zaměříme se nejprve na zmíněné historické pozadí a následně se pokusíme vystih-
nout specifika Peckova kněžského a pedagogického působení. Autor vychází jednak ze 
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své starší práce o dané osobnosti1 a také z dalšího výzkumu, v němž se zaměřuje na téma 
proměn kněžské identity v prostředí českého katolicismu v letech 1890–1938, kde Do-
minik Pecka reprezentuje konkrétní kněžský typ. Oproti zmíněné monografii se ale tato 
studie zabývá zejména pedagogicko-pastoračními aspekty Peckova působení a rovněž se 
pokouší přinést některé nové poznatky o vztahu kněží k politickému angažmá, neboť se 
jedná o kontext, který je pro Peckovo pojetí kněžství podstatný.2

Krize kněžské identity

Základním východiskem našich úvah je situace církve v moderní sekularizující se spo-
lečnosti. Její role se stává stále více nesamozřejmou, přestává být akceptována jako při-
rozená všeobjímající autorita, zprostředkovatelka pravdy a nositelka morálních hodnot. 
Velmi silně lze tento fenomén pozorovat zvláště v českém prostředí, kde se katolická cír-
kev v imaginaci národního hnutí, propojeného s ideou pokroku a modernity, stává jed-
ním z prvků, jenž začíná být vnímán negativně, například jako odpůrce národních snah 
či zpátečnický element. Pro naše účely je podstatné pokusit se sledovat, jak se proces pro-
měny role církve v moderní společnosti promítal v kněžství. Tento proces totiž znamenal 
výrazné otřesení či přímo krizi kněžské identity.3 Ta byla přirozeně nejcitlivěji vnímána 
po roce 1918, kdy se řada kněží rozhodla hledat ideál svého „katolického kněžství“ v ji-
ných církvích či se zcela zřekla víry. Výmluvným je také výrazný pokles počtu bohoslovců 
v seminářích ve 20. letech 20. století, který naznačuje, že je nutno počítat i s mnohými 
případy těch, kteří o kněžském povolání mohli uvažovat, ale nakonec se pro něj nikdy ne-
rozhodli.4 Katolický klérus si tuto krizi ale uvědomoval mnohem dříve. Určitým zlomem 
v tomto smyslu byla 90. léta 19. století, kdy se dané téma stalo palčivou otázkou prožívání 
dobového kněžství. Mnozí aktéři napříč různými názorovými proudy uvnitř církve kon-
text svého kněžství vědomě prožívali jako „přelomový“. Například redemptorista Fran-
tišek Xaver Novák v roce 1902 píše: Zachmuřen, těžkými chladnými mlhami zahalen jeví 
se obzor kněžského života. To nový čas zápasí se starým; to chlad vzájemného osočování, to 
chmury vzájemné nedůvěry, to mlhy všeobecné nejistoty, nerozhodnosti, jak vždy se s nimi se-
tkáváme v dobách kritických, přechodních.5 Skutečnost krize ale na druhou stranu vyvolala 
diskusi a dodala odvahu k inovacím.

1 HUSÁK, Petr: Osobnost Dominika Pecky : Vývoj pojetí kněžství v prostředí českého katolicismu ve 20. století. 
Brno 2012.
2 Základním pramenem pro zkoumání Peckovy osobnosti jsou v první řadě knihy, které publikoval. Vedle prací 
teologických, filozofických a pedagogických hraje důležitou roli i románová tvorba s výraznými autobiografic-
kými prvky. Značný význam mají i Peckovy paměti. Vedle knižní produkce je dále podstatná i produkce časopi-
secká. Dominik Pecka před rokem 1948 publikoval nejčastěji v časopisech Jitro, Úsvit, Na hlubinu, Filosofická 
revue, Archa, Akord, Vyšehrad, Vychovatelské listy. Pro účely této studie byla využita i periodika Museum, Nový 
život, Rozvoj, Akord, Život a Našinec. Pro další bibliografii a prameny k Dominiku Peckovi lze využít zmíněnou 
monografii: HUSÁK, P.: Osobnost Dominika Pecky, s. 145–149.
3 Viz MAREK, Pavel: České schisma : Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 
1917–1924. Olomouc – Rosice 2000, s. 15.
4 Lze uvést například početní stav bohoslovců českého původu v brněnském alumnátu od konce 1. světové války: 
1918/19 – 22, 1919/20 – 29, 1920/21 – 34, 1921/22 – 45, 1922/23 – 48, 1923/24 – 52, 1924/25 – 45, 1925/26 – 
44, 1926/27 – 45, 1927/28 – 63 (studium rozšířeno na pět let), 1928/29 – 76, 1929/30 – 70, 1930/31 – 86, 
1931/32 – 132. Převzato z: CHAROUZ, Zdeněk Jindřich: Brněnský alumnát : Výchova a vzdělávání duchovenstva 
v Brně v letech 1807–1950. Brno 2007, s. 85.
5 NOVÁK, František Xaver: Pohledy do života bohoslovců a kněží : Aforismy. Brno 1902, s. 3.
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hledání identity kněze v moderní společnosti

Jak jsme již naznačili, pro působení českých kněží na konci 19. století byl nepochybně 
podstatný kontext vrcholícího českého národního hnutí, s nímž souvisí jeden z důležitých 
aspektů identity kněží, kterým je obraz „sušilovského kněze“.6 Fenomén kněze národního 
buditele, inspirovaného životním dílem Františka Sušila, se formuje již k první polovině 
19. století, výrazně se rozvíjel ve 40. a pak v 60. letech 19. století. Přes některé rozepře 
a náznaky budoucí dvojkolejnosti národního hnutí představovali kněží, zvláště na Moravě, 
důležitou součást vlasteneckého tábora.7 Obraz „sušilovského kněze“, rozvíjející se spon-
tánně v kněžských seminářích v rámci bohosloveckých spolků,8 se stal nejen podstatnou 
součástí formace kandidátů kněžského svěcení, nýbrž i důležitým pozitivním faktorem při 
volbě kněžského povolání a během následné pastorace. Kněžství se jevilo jako velmi dobrý 
nástroj otvírající široké možnosti práce „na poli národním“. Zároveň je možné říci, že 
tento obraz prokazoval na jedné straně značnou trvanlivost a na druhé straně i schopnost 
modifikace. Například již v 70. letech se začalo ukazovat, že důraz na národní buditelství 
už sám o sobě nestačí a že tedy bude nutno aktualizovat model „sušilovského kněze“ apo-
logetickým úkolem ve vztahu k proticírkevním útokům ze strany liberálních proudů.9

Zásadní zlom představovala ale až 90. léta 19. století, kdy dochází ke značné diferen-
ciaci veřejného života české národní společnosti. Utváření národní identity se v podstatě 
završilo a naopak přichází doba soupeření identit jednotlivých společenských táborů. 
Generace kněží 90. let tak byla postavena před problém vyrovnat se se zpochybněním 
své role v národním hnutí, k čemuž se brzy přidaly výtky o nemodernosti, tmářství či po-
krytectví a také toho, že církev skrze své kněze brání pokroku a brzdí nastolení lepšího 
sociálního uspořádání společnosti. Část kněžstva hlásící se k hnutí Katolické moderny 
se na jednu stranu bránila jednostrannému preferování husitské tradice jako určujícího 
příběhu českého národního hnutí, na druhou stranu ale také připouštěla, že chyba ne-
musí být jen na straně protivníků, a tak začala upozorňovat na častou apriorní negaci 
moderní kultury a vědy ze strany katolického tábora a na problémy spojené s tzv. austro-
katolicismem, díky němuž byla církev ztotožňována s hierarchií, kterou tvořili monarchii 
loajální aristokraté (často německého původu).10 Vedle problémů spojených s národní 
identitou však bylo upozorňováno rovněž na nesrozumitelnost liturgie, neodpovídající 
postavení laiků a problém neschopnosti oslovit mládež a inteligenci,11 s čímž souviselo 
další prožívané dilema. Mnozí kněží si stěžovali, že je seminární výchova dostatečně ne-
připravila na námitky moderní vědy proti víře.12 Můžeme zmínit např. Masarykovu kritiku 

6 Srov. ŘEPA, Milan: Sekularizace českého národního hnutí na Moravě. In: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – 
MALÍŘ, Jiří (eds.): Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914. Brno 2007, s. 67; HANUŠ, Jiří: Katolický 
kněz : Příklad Františka Sušila. In: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří (eds.): Člověk na Moravě 
19. století. Brno 2004, s. 388; PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918. 
Praha 1998, s. 218–224.
7 ŘEPA, M.: Sekularizace, s. 67–75.
8 Např. Literární jednota bohoslovců Růže Sušilova. RUDOLECKÝ, František: Z dějin brněnského alumnátu. 
Museum 28, 1905, č. 21, s. 301–302.
9 Tamtéž, s. 318.
10 Realita byla samozřejmě komplikovanější, podstatný a určující byl ale negativní obraz spojení „trůnu a oltáře“.
11 SVÍTIL, Josef: Proč se inteligence odvrací od církve. Nový život 4, 1899, s. 271–272.
12 DOSTÁL-LUTINOV, Karel: K vývoji a snahám Katolické Moderny. Nový život 8, 1903, č. 2, s. 50.
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dobového katolicismu, který dle něj skrze svá dogmata a autoritářství bránil svobodnému 
vědeckému myšlení.13 Tato dilemata nakonec vykrystalizovala ve snahu o kulturní a nábo-
ženskou obrodu katolicismu a v úsilí o reformu církve, jejíž součástí mělo být například 
zavedení národního jazyka při bohoslužbách či demokratizace řízení církve. Hnutí kněží 
kolem Katolické moderny představilo i vlastní model kněžství, který se však nepodařilo 
realizovat. Mělo jít o model moderního, demokraticky smýšlejícího, národního, lidového 
a případně i necelibátního kněze.14 Naděje na uskutečnění požadovaných reforem však 
zhasla v roce 1907 antimodernistickou encyklikou Pascendi papeže Pia X. a definitivně 
potlačením kněžského reformismu na počátku 20. let 20. století.

Jinou formu hledání nové role kněží ve společnosti představovalo politické angažmá, 
které se ale do značné míry se snahou o kulturní obrodu a reformu církve prolínalo.15 Im-
pulzem pro rozsáhlou a všestrannou politicko-organizační činnost generace kněží nastu-
pujících do pastorace v 90. letech 19. století byl vedle sociální encykliky papeže Lva XIII. 
Rerum novarum i silný pocit potřeby překonat pasivitu katolického tábora.16 Katolickému 
lidu mělo se ukázat, že o svá politická a sociální práva a hospodářský blahobyt může bojovat 
na půdě křesťanství, ve vlastních politických, sociálních a hospodářských institucích, aniž 
by musil čekat na pomoc svých kulturních a náboženských protivníků a opouštět kvůli nim 
církev. Přijali jsme za své heslo: Ven ze sakristie! […] Dnes by katolický lid, který je organi-
sován a který plní farní chrám a chodí ke svátostem, ani nesnesl kněze, který by také mimo 
chrám nestál mu po boku ve všech jeho záležitostech a potřebách.17 Proto kněz v tomto po-
jetí musí být maximálně přítomen ve veřejném životě: Liberalism a socialism, ježto odvra-
cely lid od církve, měly býti poraženy na vlastních bojištích a vlastními prostředky: v politice, 
v parlamentě, na universitě, v literatuře, vědě, umění a odborových hospodářských organi-
zacích.18 Takto reagoval lidovecký kněz-politik František Světlík na texty Mansveta Stona, 
rovněž kněze, o „kněžské politice“, jež byly publikovány v časopise Akord v roce 1929. Ten 
jednoznačně zkritizoval účast kněží v politice, kterou označil za jednu z hlavních příčin 
duchovního úpadku českého kněžstva, který se projevil zejména s koncem první světové 
války. Dle něj politika kněze příliš odvedla od vlastní pastorace, a proto je vyzývá, aby se 
v ní nechali nahradit aktivními laiky: Na venkově i ve městech jsou kněží hlavou politické 
činnosti. Snad není předsedou strany, to se nastrčí někdo jiný, ale jinak rozhoduje a vede 
všecko kněz, takže denně i řadu hodin věnuje politice, činnosti v lidové straně, v Orle, ve 
zkouškách na divadlo, v raifeisence apod.19 Ston dále pokračuje vizí možného pronásle-

13 ŠMÍD, Marek: Masaryk a česká Katolická moderna. Brno 2007, s. 27.
14 Srov. MAREK, P.: České schisma, s. 30.
15 Tomuto tématu se věnují např. následující práce: MAREK, Pavel (ed.): Jan Šrámek : kněz, státník, politik. 
Olomouc 2004; TRAPL, Miloš – KONEČNÝ, Karel – MAREK, Pavel: Politik dobré vůle : Život a dílo msgre Jana 
Šrámka. Praha 2013; MAREK, Pavel a kol.: Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011. V této studii se soustředíme 
primárně na téma diskuse o roli kněží v politice od 90. let 19. století. Identita kněží ve vztahu k politice a k pří-
mému politickému angažmá nabízela několik různých pojetí a poloh, zde spíše jen naznačujeme základní otázku, 
zda by kněz v politice působit měl, nebo naopak neměl, a jaké důsledky tato diskuse měla pro novou generaci 
kněží, jejímž členem byl i Dominik Pecka. Téma vztahu kněží a politiky a identity kněží politiků je tak otevřeno 
dalšímu výzkumu.
16 SVĚTLÍK, František: Zpět do sakristie? Život 11, 1929, č. 10, s. 5.
17 Tamtéž, s. 5–6.
18 Tamtéž, s. 5.
19 STON, Mansvet: Omeziti kněžskou politiku či rozšířiti? Akord 2, 1929, s. 87.
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dování církve a potřebou se na ni řádně připravit, což dle něj není možné skrze politickou 
organizaci kléru a katolického lidu, nýbrž skrze radikální duchovní obnovu.

Jeho texty vyvolaly v katolickém tisku koncem 20. let, tedy v době, kdy poválečné an-
tikatolické nálady ztrácely na síle, a bylo proto možné více se soustředit na vnitřní zále-
žitosti, novou vlnu diskusí, které více méně pokračovaly po celá 30. léta. Zastánci účasti 
kněží v politice se snažili svou vizi, kterou prakticky realizovali od konce 19. století, obhá-
jit. Poukazovali na fakt, že prvotní motivace vstupu do politiky nebyly politické, ale nábo-
ženské a pastorační20 a že navíc vlastně nebylo ani zbytí, neboť tehdy nebyl nikdo, kdo by 
kněze v politice nahradil.21 Přes tyto apologetické hlasy však můžeme říci, že paradigma, 
v němž byla politika mnohými kněžími vnímána jako přirozená součást jejich poslání, 
bylo v průběhu 20. let prolomeno a mladší kněží (i z důvodu početního úbytku) postupně 
od tohoto angažmá upouštěli. Dodejme, že tento posun v chápání kněžského poslání byl 
dále umocněn faktem, že generace kněží politiků vlastně svůj úkol již více méně splnila. 
Politická, organizační i spolková základna katolického tábora byla vybudována, stabilizo-
vána a rovněž se podařilo zamezit realizaci nejtvrdších proticírkevních návrhů. Svou roli 
sehrála i papežská politika, která začala angažmá kněží v politice nahlížet se snahou o její 
maximální omezení.22

Je však třeba upozornit, že diskuse o účasti kněží v politice nezačaly až ve 20. letech 
20. století, naopak na ně narazíme již mnohem dříve. Například v radikálněji založeném 
modernistickém časopise Rozvoj představovala tato otázka oblíbený podnět k názoro-
vým střetům zastánců i kritiků „kněžské politiky“. Zajímavý je text autora s šifrou „Lš“ 
z roku 1900, jenž varoval před klerikalismem, který spojuje s aktivním členstvím v po-
litické straně. Popsal vážné nebezpečí, že se tak kněz stává straníkem, jenž se vzdaluje 
lidem z jiných politických táborů a přichází o svou kněžskou autoritu: […] pozorujme jen 
neblahé výsledky kněze některé osady, který kvůli mandátu pořádal by schůze, řečnil, konal 
visity volební […] Zda by nebyla jeho autorita jako kněze umenšena, otřesena, když stále ho 
vidí zápasiti v ruchu světském, v areně politické.23 Pro účely našeho tématu je text zajímavý 
také tím, že se jeho autorovi podařilo jakoby mimochodem, i když poněkud neurčitě, vy-
stihnout určitá očekávání vztažená ke kněžskému poslání, která se ale rozvinula až poz-
ději v rámci tzv. spirituální obnovy českého katolicismu ve 30. letech 20. století,24 jejímž 
nositelem byla nová generace kněží nastupující do pastorace po roce 1918: Jistě nejsem 
z těch, kteří přáli by si, aby omezil se kněz pouze na sakristii a aby nebyl člověkem své doby. 
Naopak, mínění mé jest, že málo se stýkáme s lidem a že tvoříme příliš separovanou kastu od 
ostatních občanů. Exklusivní obírání se hloučkem věřících a ponechávání ostatních osudu – 
nesmí býti naší tendencí. […] Pak i my nesmíme dle Irelanda zpívati, oděni v zlatá roucha 

20 SVĚTLÍK, František: Zpět do sakristie? Život 11, 1929, č. 3–4, s. 4; VAŠEK, Bedřich – ZAMYKAL, Ladislav: 
Protestujeme a odmítáme! Našinec 65, 22. 3. 1929, s. 1.
21 -tn: Poškodila Lidová strana katolicismus v Československu? Život 10, 1928, č. 2–3, s. 5.
22 Zmínit lze např. dekret Konsistoriální kongregace z roku 1910, který doporučoval kněžím, aby se nepodíleli 
na správě záložen, bank, úvěrních spolků a spořitelen. V roce 1923 pak vydal papež Pius XI. rozhodnutí „nu-
merus clausus“, kterým se měl omezit počet duchovních v politice, přičemž řeholníkům bylo politické angažmá 
tímto rozhodnutím nadále již zcela zapovězeno.
23 Lš: Kněz a politika. Rozvoj 1, 1900, č. 34, s. 429.
24 Srov. ŠEBEK, Jaroslav: Hnutí duchovní obnovy v českém a německém katolickém prostředí meziválečného 
Československa a jeho projevy ve sféře vzdělanosti a výchovy. In: PROCHÁZKOVÁ, Eva (ed.): Sborník vlastivěd-
ných prací z Podblanicka : Tři sta let benešovského gymnázia. Benešov 2003, s. 157–176.
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velebné Antifony v prázdných kathedrálách, mezitím co „svět umírá smrtí duchovní a mo-
rální“. Ne to nelze, ale nutno „popularisovati náboženství pokud to zásady dovolují“. A jistě 
nutno souhlasiti, že ztratí-li někde neb ztrácí-li klerus vliv svůj u lidu i při vší své horlivosti, 
ctnosti a vědění – že příčina jest malý, chatrný styk s lidem.25 Autor se tu snaží vyjádřit na 
jedné straně touhu opustit politická bojiště, ale zároveň zůstat co možná nejvíce „mezi 
lidmi“. Otázka, jak skloubit tyto dva požadavky, zůstala v kontextu českého katolicismu 
přelomu 19. a 20. století do značné míry nezodpovězena.

Nová generace kněží

Zdá se, že potřebu nového vztahu kněze k věřícím či k lidem, kteří se vzdalovali životu 
církve, a rovněž potřebu jisté popularizace či schopnosti zaujmout zejména mládež tak, 
jak to naznačuje nejen autor výše uvedeného textu z Rozvoje, ale i další kněží Katolické 
moderny, pociťoval i Dominik Pecka při svém rozhodování pro kněžské povolání. Ve svých 
pamětech přiznává, že rozhodující byla i negativní zkušenost z chlapeckého semináře, ab-
sence výrazných kněžských vzorů a touha […] jít a zkusit, jak se to všechno dělat má.26

Dominik Pecka se narodil 4. srpna 1895 v Čejkovicích, jako nadaný žák studoval gym-
názium v Brně a pro vstup do brněnského alumnátu se rozhodl po maturitě v roce 1914. 
Při svém rozhodování již však nemohl počítat s pozitivní motivací výše zmíněným ob-
razem „sušilovského kněze – národního buditele“. Tento model byl již delší dobu rela-
tivizován, účast kněží v národním hnutí zpochybněna a ve chvíli rozhodování mohl mít 
tento kontext spíše znejišťující efekt: Kněz byl v očích tehdejších vzdělanců služebník vysoké 
hierarchie, která byla doménou německé, a tudíž Čechům nepříznivé šlechty, udržovatel 
zkostnatělých tradic a planého, lidu nesrozumitelného obřadnictví, zpátečník vzpírající se 
pokroku, tmář myslící a žijící v rozporu s vítěznou vědou.27 Nakonec však Pecka úspěšně 
dokončil studia a formaci ke kněžství. Vysvěcen byl 5. července 1918, začátek jeho pasto-
račního působení se tak sešel s koncem války a vznikem Československé republiky. Revo-
luční rok 1918 také znamenal konec rakouského katolicismu, což Pecka vnímal jako nový 
začátek, který nabízel možnost překonat některé negativní jevy minulosti: Církev nebylo 
společenství všech se všemi v krvi Kristově, mystický organismus, jehož hlavou je Kristus 
a údy věřící, nýbrž hierarchie spolčená s mocí světskou, pouhá odnož světského panství…28 
Podobně Pecka přestal jako aktuální vnímat dřívější dilema vztahu kněží a národního 
hnutí a zároveň patřil ke kněžím, kteří se distancovali od kněžského reformního hnutí 
i od bývalé Katolické moderny. V Peckově případě byl v tomto ohledu rozhodující vliv to-
mistické obnovy a moderní francouzské literatury,29 již v českém prostředí inspirativním 
způsobem zpřístupňoval Josef Florian. Přestože Pecka smýšlel konzervativněji, nic nena-
mítal proti uměleckým ideálům Katolické moderny a jeho pastorace do značné míry vy-
znívá jako hledání odpovědí na mnohé z problémů, které byly popsány již kněžími moder-
nisty (nesrozumitelnost liturgie, neschopnost oslovit mládež a inteligenci, popularizace 
poselství církve, aktivizace laického prvku). Vymezil se také vůči případnému politickému 

25 Lš: Kněz a politika, s. 429.
26 PECKA, Dominik: Starý profesor vzpomíná : Vlastní životopis. Praha 1996, s. 61.
27 Tamtéž, s. 60.
28 PECKA, Dominik: Z deníku marnosti. Brno 1993, s. 60. 
29  Např. León Bloy, Paul Claudel a Ernest Hello.
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angažmá: Kněz má vyšší úkol než dělat politiku, totiž vzdělávat budoucí politiky, a to […] 
ne po stránce technické, nýbrž po stránce mravní.30 Zcela tak zapadá do výše popsané pro-
měny paradigmatu tohoto kontextu.

Než se pustíme do podrobnějšího popisu Peckova pastoračního působení, vraťme se 
naposledy k již několikrát zmíněnému aspektu identity (zejména moravských) kněží, kte-
rým byl obraz „sušilovského kněze“. Národně-buditelský úkol sice ztratil na aktuálnosti 
a doznívala i aktivita kněží modernistů, kteří své úsilí o kulturní a církevní obrodu vnímali 
jako pokračování buditelského poslání, stejně bylo ostatně vnímáno i sociálně-politické 
angažmá.31 Přesto Dominik Pecka ve svých pamětech vzpomíná, že v době jeho formace 
v brněnském alumnátu zůstávala „sušilovská“ inspirace stále přítomná.32 Sám pro sebe 
si ji spojuje zejména s osobností jednoho z vyučujících, novotomistou Josefem Pospíši-
lem, a s jeho snahou o syntézu křesťanství, filosofie a přírodních věd a výzvou k intelek-
tuálnímu apoštolátu.33 Pecka se proto rozhodl vsadit na pedagogiku a pastoraci mládeže. 
Jeho působení se prolnulo s kontextem výše zmíněného hnutí duchovní obnovy českého 
katolicismu, jež lze datovat 30. léty 20. století, a stalo se tak součástí snahy kněží o aktivi-
zaci laického prvku, zejména mládeže a katolické inteligence, popularizaci církevní nauky 
a v Peckově případě i vědy, probuzení zájmu o hlubší prožívání liturgie, o duchovní život, 
náboženské otázky a vzdělávání se ve víře. Záběr aktivit byl vskutku široký a zahrnoval 
mj. prázdninové kurzy katolického učitelstva, jež rovněž představovalo klíčovou cílovou 
skupinu.34 Dodejme, že jistou návaznost na „sušilovsko-buditelský“ ideál, i když modifi-
kovaný v „duchovně-popularizační aktivizaci“, zde nelze přehlédnout.

Dominik Pecka: kněz pedagog, rádce a popularizátor

Poté, co Dominik Pecka vystřídal několik moravských farností, začal v roce 1926 půso-
bit na českém reformním reálném gymnáziu v Jihlavě, kde byl jako profesor náboženství 
konfrontován s následky náboženské výuky před rokem 1918, kdy se náboženství na 
školách vyučovalo jako povinný předmět dvě hodiny týdně. Povinné a školními orgány 
kontrolované byly také některé náboženské úkony: účast na nedělní a sváteční mši, zpo-
věď, svaté přijímání a velikonoční exercicie. Tato skutečnost ještě více zhoršovala problém 
náboženského formalismu a zvyšovala averzi vůči katolické církvi nejen mezi studenty, 
ale zejména mezi učiteli. To se projevilo i během kulturního boje po roce 1918. Nábožen-
skou výchovu ve výuce totiž nově upravovaly výnosy ministra školství Gustava Habrmana 
a tzv. malý školský zákon č. 226/22 Sb. z roku 1922. Náboženství tak zůstalo povinné jen 
relativně, neboť bylo možné se z něj nechat vypsat prostřednictvím příslušného okresního 
úřadu. Zmíněné náboženské úkony již zůstaly pouze dobrovolné. Dalším problémem byla 
také negativní role některých kněží-katechetů. I z vlastní zkušenosti studenta Dominik 

30 PECKA, D.: Starý profesor vzpomíná, s. 105–106. Diskusi o kněžské politice Pecka reflektoval i ve své romá-
nové tvorbě. Např. PECKA, Dominik: Matka Boží v Trní. Olomouc 1940, s. 85. Poprvé román vyšel v roce 1923.
31 SVĚTLÍK, František: Zpět do sakristie? Život 11, 1929, č. 10, s. 4.
32 PECKA, D.: Starý profesor vzpomíná, s. 76. 
33 Tamtéž, s. 81.
34 Jednalo se o kurzy s rekreační, spirituální a vzdělávací náplní, kde se diskutovalo o aktuálních problémech 
učitelstva se snahou o jeho formování v duchu katolického ideálu výchovy. Viz např. HANZELKA, František 
(ed.): Dobrá cesta : Výbor z přednášek IV. prázdninového kursu katolického učitelstva českoslov. v Bánské Bystrici. 
Olomouc 1934.
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Pecka negativně vnímal časté bojovně apologetické výstupy, postoj nadřízeného ve vztahu 
k mládeži, úřednický přístup v pastoraci, nezájem o porozumění problémům dospívající 
mládeže a úroveň vzdělání neodpovídající novým vědeckým poznatkům.35

Každodenní kontakt s mládeží Pecku vedl k promýšlení metod pastorace. Uvědomoval 
si, že pokud se má pokusit mládež oslovit a nadchnout pro víru a církev, je nutné vymezit 
se vůči „úřednickému“ přístupu v pastoraci a neomezovat se na hodiny výuky ve škole. 
Začal tak s mládeží navazovat zcela nový vztah, který prostoupil veškeré jeho pastorační 
působení. Skrze svůj přístup k pastoraci proto představuje nový typ kněze, pro něhož je 
zásadní spontánní vztah k mládeži, kdy se kněz stává spíše „pedagogem a rádcem“, cha-
rismatickým vůdcem mládeže, naslouchajícím přítelem a průvodcem během procesu do-
spívání a volby povolání: Přátelský styk i mimo školu, návštěvy rodičů, důvěrný hovor na 
procházce, na hřišti, v biografu, ve vlaku, na výletě – to jsou cesty k poznání individualit 
a k získání důvěry studentů.36 Kněz měl mladého člověka oslovit nikoliv na základě své au-
tority učitele ani pouze autoritou kněžskou, ale především osobní autoritou člověka, jehož 
charismatem je přívětivost, prostota, veselost a smysl pro humor37 […] a schopnost naslou-
chat. Takový přístup nutně vyžadoval i modernizaci forem pastorace, které by umožňo-
valy těsnější a bezprostřednější kontakt kněze s mládeží, jenž měl usnadňovat intenzivní 
duchovní formaci mladého křesťana tak, aby se mu víra mohla stát osobně prožívanou 
skutečností.38

Výuka náboženství

Témata spojená s výchovou mládeže se u Pecky těšila značnému zájmu a je dokonce možné 
říci, že se mu právě středoškolská pedagogika stala celoživotní vášní. To dokazuje i poz-
dější publikace Škola a život,39 v níž analyzoval stav náboženské výchovy na školách a pou-
kázal na to, že středoškolská výchova nenahlíží na člověka v jeho celistvosti a nabízí jen tříšť 
poznatků jednotlivých specializovaných věd. Navíc moderní pokrok byl na školách často 
prezentován tak, jako by měla přírodní věda zásadní otázky, které si člověk klade, vyřešit 
sama.40 Dnešní škola je ateistická.41 Náboženství je v ní sice vyučováno, ale děti chápou ná-
boženství jako jeden z vyučovacích předmětů, jako záležitost školskou a tedy ne náboženskou 
a mravní, je to pro ně předmět jako jiné předměty.42 Proto by dle Dominika Pecky ideál-
ním stavem bylo, kdyby se náboženství stalo principem a základem vší výchovy a výuky.43

Nakonec představil Pecka i své pojetí výuky náboženství, které koncipoval nejen jako 
výklad katechismu katolické církve, ale také jako prostor, kde se setkávají věda a víra ni-

35  PECKA, Dominik: České katolictví 20. století v evropském kontextu. In: NERADOVÁ, Květoslava (ed.): Ka-
tolická ročenka 1970. Praha 1970, s. 62.
36  PECKA, Dominik: Náboženská výuka a výchova středoškolské mládeže studující. Vychovatelské listy 35, 
1935, s. 46.
37 Tamtéž, s. 9.
38 Toto pojetí kněžství se Pecka snažil nejen realizovat, ale i propagovat. Lze zmínit například jeho přednášku 
na druhé diecézní synodě v Brně 23. srpna 1934, která následně vyšla ve Vychovatelských listech. PECKA, D.: 
Náboženská výuka, s. 8–12, 46–51.
39 PECKA, Dominik: Škola a život. Český Těšín 1947.
40 Tamtéž, s. 4–6.
41 Tamtéž, s. 15.
42 Tamtéž, s. 18.
43 PECKA, Dominik: Ze zápisníku starého profesora. Praha 1944, s. 150.
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koli jako dva nesmiřitelní soupeři, ale jako dvě cesty, které se mohou doplňovat. Usiloval 
tak o syntézu vědy a víry, o syntézu, v které se dovršuje veškerá výuka a výchova na střední 
škole. Hodiny náboženství měly být prostorem, který dá smysl sumě poznatků speciali-
zovaných věd vyslovením otázek po Bohu, podstatě člověka či smyslu vesmíru. Kněz měl 
být tedy nejen pedagogem a rádcem, ale také popularizátorem církevní nauky a vědeckých 
poznatků mnoha disciplín od filosofie přes biologii, fyziku, astronomii až po psychologii 
a pedagogiku. To se Pecka snažil realizovat také psaním knih,44 vydáváním nového stu-
dentského časopisu a prostřednictvím studentského hnutí.

Studentské hnutí

Hnutí středoškolské mládeže se u nás objevilo až po roce 1918 a rozvíjelo se zejména ve 
30. letech 20. století. Inspirací mu byly akademické spolky, zejména brněnský Spolek kato-
lických akademiků Moravan, který sice vznikl již v roce 1906, většího rozvoje však dosáhl 
až ve 20. a 30. letech. Vedle tohoto spolku začaly po roce 1918 vznikat i kroužky středo-
školských studentů. Nabývaly různých podob. Jednou z nich byla Středoškolská sociální 
sdružení nebo Středoškolská sdružení studentů. Jindy středoškolští studenti docházeli do 
místního katolického akademického spolku, nebo zřizovali studentské odbory při orga-
nizaci Orel. Tak se postupně formovaly skupinky studentů, jejichž aktivity zastřešovalo 
Ústředí katolického studentstva československého se sídlem v Praze. Významným pojítkem 
jim byl časopis Jitro (1919–1942),45 který Pecka redigoval od počátku 30. let. Jeho smy-
slem bylo především napomáhat studentům v jejich světonázorové orientaci v moderní 
společnosti. Primární tendence periodika tedy byla náboženská a výchovná, avšak tohoto 
cíle mělo být dosaženo pro mládež přijatelnou formou. Na stránkách časopisu se proto 
začaly objevovat komentáře a novinky ze světa sportu, skautingu, vědy, divadla, umění 
a literatury. Velmi cenné byly zejména příspěvky v rubrice Texty, kde Pecka zprostředko-
vával zajímavé pasáže z děl významných evropských spisovatelů, vědců, filozofů a teologů. 
Katolická mládež se tak mohla seznamovat např. s myšlenkami Nikolaje Berďajeva nebo 
Jacquese Maritaina a Romana Guardiniho, tedy s osobnostmi, které později ovlivnily 
II. vatikánský koncil. I díky této rubrice je možné časopis Jitro označit za na svou dobu 
vcelku moderní periodikum.

Smyslem scházení se v kroužcích pak byl především osobní styk kněze se studenty 
a družný styk studentů mezi sebou jako podklad náboženského vzdělávání a mravní vý-
chovy.46 K tomu sloužily vzdělávací přednášky, kvalitní literatura, zpěv, meditace, výlety 
a další podobné aktivity.

K vrcholným akcím studentského hnutí patřily exercicie o letních prázdninách, které 
měly být základem a počátkem mravního obrození duše studentské.47 Ve 20. letech 20. sto-
letí se však exercicie pro studenty pořádaly pouze na Velehradě a v Praze-Bubenči. Jak se 
lze dočíst na stránkách časopisu Jitro, byly poprvé v roce 1928 připraveny exercicie již 
na více místech v Čechách a na Moravě, nakonec se ale na všech místech pro nedostatek 

44 Např. PECKA, Dominik: Oheň na zemi : Myšlenky a příklady. Praha 1931; TÝŽ: Skryté paprsky : Eseje. Olo-
mouc 1933; TÝŽ: Svatí a lidé : Eseje. Praha 1933; TÝŽ: Tajemství života : Aforismy. Praha 1932; PECKA, Domi-
nik: Umění žíti : Katolická mravouka. Praha 1947; TÝŽ: Moderní člověk a křesťanství. Praha 1948; TÝŽ: Cesta 
k pravdě. Praha 1969.
45 Později Úsvit (1946–1948).
46 PECKA, D.: Náboženská výuka, s. 50.
47 Tamtéž, s. 49.



170 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2014/2

účastníků neuskutečnily. Jejich postupný rozvoj vypovídal o tom, že i přes počáteční ne-
úspěch odpovídaly určité poptávce po duchovním prožitku. Exercicie však přestaly zájmu 
studentů dostačovat, a proto začaly být doplňovány následným několikadenním pobytem 
v přírodě, z čehož se postupně vyvinuly tzv. prázdninové tábory katolického studentstva, 
které byly specifické tím, že vedle exercicií, jež obvykle trvaly první tři dny, obsahovaly 
jednak klasické skautské aktivity, jako byl pobyt v přírodě, výlety do okolí a sport, ale také 
bohatý program intelektuálního charakteru, takže tělesná rekreace se prolínala s nefor-
málními přednáškami a diskusemi.48 Dominik Pecka takto ve 30. letech spoluorganizo-
val tábory pořádané pro studentky v Předklášteří a Žernůvce u Tišnova. Měl na starost 
zajištění místa pro ubytování účastnic, vedení exercicií, přednášky a účastnil se rovněž 
rekreační části programu.

Vedle táborů se podílel i na tzv. prázdninových konferencích akademiků či „prázdnino-
vých univerzitách“ v Dalečíně na Českomoravské vysočině. Šlo o podobné akce, jen s tím 
rozdílem, že byly určeny vysokoškolským studentům. Pořádal je od roku 1933 brněnský 
spolek Moravan pod patronací biblisty Josefa Hegera. Dominik Pecka s Moravanem spo-
lupracoval jako redaktor edice Duchovní orientace při revue Akord a právě také jako jeden 
z přednášejících na dalečínských konferencích. Navíc každoročně přednášel a případně 
vedl i duchovní program na podobných prázdninových konferencích na Křemešníku, kde 
se pro změnu scházely vysokoškolské studentky.

Myšlenka letních táborů ho natolik zaujala, že se v textu Idea vysokoškolských letních 
táborů,49 uveřejněném v Akordu v roce 1936, pokusil o její teoretické uchopení. Základem 
těchto táborů tedy měla být trojí „universitas“. Zaprvé šlo o všeobecnost studia: […] na 
podkladě důkladného vzdělání filosofického poskytovati účastníkům vhledu do různých 
oborů vědních, nejen do těch, jimž se věnují na svých fakultách, a vyprostiti je tak z úzkého 
zorného pole vědeckého specialismu.50 Dále mělo jít o univerzitu ve smyslu obce profesorů 
a žáků. Každý rok se dalečínských konferencí účastnili kněží v roli duchovních vůdců 
nebo rádců, kteří se starali o duchovní stránku pobytu, dále docenti – přední katoličtí in-
telektuálové, kteří přednášeli a vedli diskuse, a samotní studenti. V neposlední řadě šlo 
také o integrální výchovu člověka na základě náboženství, což přirozeně korespondovalo 
s Peckovým chápáním výuky náboženství na středních školách. Proto vedle tělesné re-
kreace byla, jak Pecka dále uvádí, součástí letních táborů i duchovní formace: exer cicie, 
[…] časté přijímání svátostí, účast na eucharistické oběti, hlubší proniknutí liturgie (missa 
recitata).51 Missa recitata bylo specifické slavení mše, kdy věřící spolu s knězem recitovali 
některé bohoslužebné texty. Tento způsob slavení mše měl laikům usnadňovat její hlubší 
prožívání. Tyto liturgické prvky iniciovalo tzv. liturgické hnutí, které u nás propagoval ze-
jména benediktin Marian Schaller, jenž o liturgii v Dalečíně rovněž přednášel.52 Na jiném 
místě Pecka dále vysvětluje, že Mši svatou jest tedy třeba chápati nejen jako obnovu osobní 
oběti Kristovy, nýbrž i jako oběť jeho mystického Těla, totiž věřících.53 Mládež se mohla pře-
svědčit o možnosti uskutečnění a prožití onoho katolického společenství, které musí vyrůsti 

48 Prázdninové tábory katol. studentstva. Jitro 18, 1936/1937, s. 49. 
49 PECKA, Dominik: Idea vysokoškolských letních táborů. Akord 3, 1936, s. 44–48. 
50 Tamtéž, s. 46.
51 Tamtéž, s. 47.
52 Dalečín. Program prázdninových konferencí. Akord 2, 1935, s. 45.
53 PECKA, Dominik: Communio. Na hlubinu 15, 1940, s. 34.



171ČLÁNKY A STUDIE pETR hUSÁK pEDAGOGICKý příNOS KNěZE DOmINIKA pECKY (1895–1981)

z živého chápání Církve.54 Studenti, kteří se na přípravě, organizaci a propagaci letních 
táborů a celého hnutí v rámci „laického apoštolátu“ výrazně podíleli, tak zakoušeli církev, 
která nebyla jen odtažitou institucí, ale i živým společenstvím věřících. Smyslem těchto 
akcí totiž mj. bylo přivést k vědomé účasti na mystickém životě církve55, na mystickém těle 
Kristově. Můžeme zde proto sledovat jistou analogii s mládežnickým a liturgickým hnu-
tím v Německu ve 20. letech 20. století, v jehož čele stál charismatický teolog Romano 
Guardini. Jeho dílo zaznamenalo ohlas i v českém prostředí a Dominik Pecka Guardiniho 
v jednom ze svých textů označil za jednu ze čtyř důležitých osobností, s níž se český kato-
licismus seznamoval zásluhou Josefa Floriana.56 

Slibný rozvoj popsaných aktivit byl přerušen počátkem druhé světové války. Během ní 
Pecka z důvodu uzavření jihlavského gymnázia v roce 1941 působil jako katecheta v Brně. 
Po roce 1945 se snažil na svou předválečnou činnost navázat, definitivní konec přišel až 
s komunistickým pučem v roce 1948.

Závěr

Díky rozsáhlému pedagogicko-pastoračnímu působení se Peckovi dostalo značné po-
zornosti ze strany komunistického režimu, která vyústila ve dvojí věznění v 50. letech ve 
Valdicích a na Mírově. Po propuštění však Pecka nesměl veřejně sloužit bohoslužby, ne-
boť přišel o státní souhlas k duchovenské činnosti. V těžkém období 50. let se tak věno-
val svému životnímu dílu, filozofické antropologii, v níž se snažil uplatňovat své dřívější 
pastorační zkušenosti. Práce vyšla až na počátku 70. let zásluhou Křesťanské akademie 
v Římě pod názvem Člověk. Během krátkého uvolnění v roce 1968 získal opět možnost 
veřejného působení a začal znovu přednášet. Vedle toho se mu podařilo přepracovat a pu-
blikovat některá starší díla. Od počátku 70. let mu ale bylo opět zakázáno veřejně působit. 
Pracoval proto alespoň na sepisování svých pamětí. Pecka zemřel 1. května 1981 v kněž-
ském domově na Moravci a je pochován na čejkovickém hřbitově.

V této studii jsme se snažili zdůraznit důležité kontexty, které rámovaly Peckovo pe-
dagogicko-pastorační působení, a poukázat tak na to, že způsob, jakým se snažil své 
kněžství realizovat, je výsledkem delšího procesu hledání role kněží v moderní české spo-
lečnosti. Na jeho příkladu jsme ukázali trvanlivost i proměnu některých starších aspektů 
kněžské identity (obraz „sušilovského kněze“), problémy generace kněží, která Peckovi 
předcházela, a také nové inspirativní fenomény, které se v českém prostředí rozvinuly ve 
30. letech 20. století (mládežnické a liturgické hnutí, nové eklesiologické podněty). Pod-
stata Peckova působení spočívala v propojení pedagogického úsilí s pastorací, jejímž cí-
lem měla být integrální výchova mladého člověka, zejména studentstva a mladé katolické 
inteligence. Přínosem byla rovněž inovativnost pastoračních metod. Můžeme dokonce 
říci, že se jimi podařilo naznačit nové formy vztahu kněze k věřícím. Přestože asi nebylo 
možné překonat tehdejší církevní i společenské paradigma rozdělení do jednotlivých so-
ciokulturních táborů, lze konstatovat, že právě aktivity spirituální obnovy ve 30. letech vý-
znamně přispěly k tomu, že se katolické milieu stalo sebevědomějším, otevřenějším a kre-
ativnějším. Důležitý pedagogický přínos Dominika Pecky představuje i jeho schopnost 

54 BRAITO, Silvestr: Křemešník. Jitro 18, 1936/1937, s. 11.
55 HEGER, Josef: Dalečín. Akord 2, 1935, s. 13.
56 PECKA, D.: České katolictví 20. století, s. 64. 
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popularizace nejen církevní nauky, ale také vědeckých poznatků. Ovlivnil takřka dvě ge-
nerace mladých lidí a dodnes žijí někteří jeho žáci, kteří se k němu svým životním dílem 
otevřeně hlásí. Za všechny můžeme zmínit alespoň astrofyzika Jiřího Grygara. Ten na něj 
vzpomíná jako na osobnost, která nejenom mne, ale celou studentskou generaci té doby 
úplně harmonicky převedla do období dospělé víry – do víry, která je rozumem zdůvodněna, 
i když samozřejmě s tou výhradou, že víra se přesně vědecky nedá prokázat.57

Zusammenfassung

Pädagogischer Beitrag von katholischem Priester Dominik Pecka (1895–1981) :  
Ein Beispiel der Verbindung vom pädagogischen Einfluss und priesterlicher Berufung 
Petr Husák

Die Absicht der vorliegenden Studie stellt die Bemühung dar, wichtige Kontexte und wesentliche As-
pekte der pädagogischen und pastoralen Tätigkeit des katholischen Priesters Dominik Pecka zu er-
schließen. Die Studie befasst sich auch mit Peckas Verständnis des Priestertums, dass der Verfasser 
als Ergebnis einer langen Suche nach geeigneter Rolle des Priesters in der modernen sich allmählich 
säkularisierenden tschechischen Gesellschaft dargestellt hat. Am Beispiel des katholischen Pries-
ters werden manche grundlegende Aspekte der priesterlichen Identität beschrieben und analysiert. 
Beispielsweise werden die Inspirationsquellen von František Sušil im Zusammenhang mit der Aus-
formung der tschechischen Nationalidentität behandelt. Ferner die Probleme der Priester, die ihren 
seelsorgerlichen Pflichten seit dem Beginn der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts nachgingen, wie 
auch die neuen und interessanten Phänomene der Bewegung der geistlichen Erneuerung des tsche-
chischen Katholizismus in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts (die Jugend- und liturgische 
Bewegung, neue ekklesiologische Impulse). Der Einfluss von Dominik Pecka ist auf die Verbindung 
der pädagogischen Intention mit dem priesterlichen Dienst zurückzuführen, darüber hinaus auf seine 
Fähigkeit, nicht nur die Glaubenslehre, sondern auch wichtige Problemfelder der wissenschaftlichen 
Erkenntnis zu popularisieren.

57 GRYGAR, Jiří: Svět vědy a víry : Soubor tří přednášek proslovených v letech 1990–1993, doplněných záznamem 
diskusí. Valašské Meziříčí 2002, s. 57. 


