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Monografie Petra Placáka přibližuje dějiny a poslání jedné z posrpnových česko-
slovenských exilových organizací nazvané Opus bonum. Jak název spolku napo-
vídá, vztahoval se přímo k Dobrému dílu osobitého prvorepublikového naklada-
tele Josefa Floriana (1873–1941) ze Staré Říše, který byl jeho duchovním patronem. 
Druhým výrazným inspirátorem byl spisovatel a filozof, dominikán Metoděj Ha-
báň (1899–1984). U Floriana i Habáně byla zbožnost spojena s literaturou a umě-
ním. Právě tento akcent rezonoval u  dvou katolických osobností, které stály 
u zrodu sdružení Opus bonum – teologa Vladimíra Neuwirtha (1921–1998) a břev-
novského opata a básníka Anastáze Jana Opaska (1913–1999). Oba sdíleli vězeň-
skou zkušenost z komunistického Československa, oba odešli v roce 1968 na stu-
dia do zahraničí a v návratu jim zabránila okupace vojsky Varšavské smlouvy. Oba 
vyznávali pohled na  duchovní život, který víru pokládal za  organickou součást 
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kultury a vice versa. Ani jeden přitom netrpěl národnostními a kulturními před-
sudky. Odlišovalo je ale osobnostní založení – zatímco Neuwirth byl spíše typem 
uzavřeného akademika, Opasek byl přátelský a otevřený. Neuwirth našel na po-
čátku sedmdesátých let nový domov ve  Frankfurtu nad Mohanem, kde působil 
jako sociální pracovník u České duchovní správy v Německu a mimo jiné pomá-
hal uprchlíkům z okupovaného Československa. Opaskovým útočištěm se stalo 
benediktinské opatství v bavorském Rohru, kde se v roce 1946 usídlili mniši ně-
mecké národnosti z Broumova.

Opasek i  Neuwirth ve  stejné době promýšleli podobný nápad – postarat se 
o české krajany, zejména mladé lidi, kteří zůstávali v západním Německu. Chtěli 
jim nabídnout spolkový život a duchovní péči v laickém, katolickém, kulturně-du-
chovním sdružení. Opus bonum založili roku 1972 ve Frankfurtu a jeho činnost 
se postupně rozvinula v letniční setkání mladých v Rohru, výjimečná celoexilová 
sympozia v  bavorském Frankenu, pořádání Akademických týdnů a  ediční čin-
nost, v jejímž rámci byly vydány více než tři desítky publikací literárněvědných, 
historických, filozofických, beletristických i básnických. Partnerskou organizací 
pro Opus bonum byla od  jejího založení Ackermann-Gemeinde, spolek sudeto-
německých katolíků. Toto spojení automaticky znamenalo, že v  domácí komu-
nistické propagandě bude Opus bonum označováno za poskoka fašismu a sude-
toněmeckého revanšismu. Exil byl důležitý pro nezávislý život v normalizačním 
Československu. Byť vzájemná komunikace probíhala dosti komplikovaně a po-
vaha jednotlivých exilových skupin, organizací i  jednotlivců byla velmi různo-
rodá, právě sdružení Opus bonum se dařilo otevřeným přístupem překonávat 
navršené bariéry.

Na  Placákově knize je třeba ocenit literární styl, upřímné zaujetí pro zkou-
manou věc i  zjevné (a  pochopitelné) sympatie pro osobnost Anastáze Opaska. 
Je příjemné číst text, který dodržuje všechny nároky kladené na odbornou práci, 
a  zároveň vnímat setrvalou autorovu náklonnost k  jednomu z  hlavních aktérů 
a  jeho dílu. Jen na  několika místech se domnívám, že tyto sympatie překračují 
meze poctivého hodnocení popisovaných dějů a autor dost možná křivdí Opas-
kovým názorovým protivníkům.

Ačkoliv publikaci vítám a oceňuji, nevyhnu se několika kritickým výhradám, 
z nichž dvě považuji za podstatné. Autor při své práci čerpal především z Opas-
kovy pozůstalosti, uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnic-
tví. Sbírka je tvořena z velké části korespondencí. Použití korespondence pro his-
torický výzkum je samozřejmě v pořádku, nezřídka takovýto pramen tvoří jediný 
relevantní zdroj k osvětlení událostí, motivací a pohnutek aktérů. Určité rozpaky 
ovšem vyvolávají doslovné citace z některých ryze soukromých dopisů. Jako pří-
klad může posloužit následující úryvek z listu, jejž Opasek adresoval svému pří-
teli a sekretáři Vladislavu Krtilovi: „V dopisu Škarvadově … se nic nepíše o ČDS, 
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asi to již vzdal, zatímco Fořtík škemrá ještě!“ (s. 83)1 K čemu takováto informace 
čtenáři je? K tomu, aby pochopil, že vyjednávání bylo pro Opaska vyčerpávající 
a potřeboval si slovně ulevit? Druhá výhrada směřuje spíše než na autora na od-
povědnou redaktorku Petru Švehlovou. V  knize se několikrát zbytečně opakují 
shodné informace, například kde leží vesnice Franken, že byl Opasek vězněn 
celá padesátá léta, Pavel Tigrid byl vydavatelem a  šéfredaktorem Svědectví, Jan 
Pelc svým popisem bezprizorní severočeské mládeže vyvolal v exilu kontroverzi 
a podobně. Domnívám se, že lze důvěřovat čtenáři, že si podobné údaje dokáže 
udržet v paměti a není třeba je dokola opakovat.

Členění do  časově posloupných kapitol je logické a  přehledné, rok po  roce 
se v  nich popisuje působení Opus bonum, jeho hlavní akce a  problémy, které 
sdružení muselo řešit. Kromě již zmíněné korespondence čerpal autor také ze 
zpráv z  německých, československých exilových a  domácích tiskovin, které re-
flektovaly činnost sdružení. V  menší míře využíval také odbornou literaturu, 
memoáry a  dokumenty z  Archivu bezpečnostních složek. Ve  výkladu dominuje 
detailní popis událostí sedmdesátých let, naopak letům osmdesátým je věno-
ván podstatně menší prostor. Proč tomu tak je? Je zřejmé, že v  první dekádě 
své existence řešilo sdružení zejména otázky koncepční a  personální a  hledalo 
si své místo v  německé společnosti, v  exilovém společenství a  v  církevním pro-
středí. V letech osmdesátých ale narůstal jeho význam pro domácí nezávislý ži-
vot, a proto se domnívám, že by si i  toto období zasloužilo bližší pozornost. Au-
tor poté líčí také Opaskův návrat do Čech a přípravy a průběh svatovojtěšského 
milénia v roce 1993.

Zvláště efektní je samotný úvod knihy: Petr Placák ve snaze zdůraznit pestrost, 
otevřenost a kosmopolitnost Opus bonum popisuje fiktivní bohoslužbu v jeho re-
žii, která by se nicméně v takové podobě mohla klidně odehrát. Nejmenuje jed-
notlivé její účastníky, namísto toho je představuje krátkými biogramy a názorně 
tak demonstruje naprostou rozdílnost životních osudů jednotlivců, kteří se se-
šli v  jednom spolku a dokázali utvářet funkční a inspirativní společenství. Kon-
krétní jména lze dohledat v  rejstříku v  závěru knihy, což je ale bohužel pracné 
a ke čtenáři nevstřícné.

Zdá se poněkud paradoxní, že spolek usilující o harmonii, porozumění a pro-
pojování různých skupin a  exilových center od  počátku provázely zásadní ne-
shody a rozkoly. Ihned po svém vzniku čelilo Opus bonum napětí s Českou du-
chovní správou v  Německu v  čele se zmíněným Karlem Fořtem, který byl také 

1  Jaroslav Škarvada (1924–2010) byl teolog, sekretář kardinála Josefa Berana v římském exilu, 
koordinátor duchovní služby českých krajanů v  zahraničí a  od  roku 1991 pomocný biskup 
pražský. Karel Fořt (1921–2014) byl kněz, od  60. let žil v  Mnichově, vedl Českou duchovní 
správu (ČDS) v Německu a v 80. letech byl redaktorem Rádia Svobodná Evropa.
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členem Německé biskupské konference. Tento konflikt byl zásadní a  autor mu 
věnuje mnoho prostoru, přesto není jeho podstata úplně srozumitelně vysvětlena 
a i pro člověka pohybujícího se v církevním milieu zde vyvstává mnoho nezodpo-
vězených otázek. Placákova publikace však může vzbuzovat zájem širší čtenář-
ské obce, tedy i  těch, kteří se v církevním prostředí příliš neorientují, a  je proto 
škoda, že tyto spory nejsou jednoznačně čitelné. Autor se je pokouší rekonstru-
ovat na  základě Opaskovy korespondence, což nutně přináší obraz příliš jed-
nostranný. Bohužel opomíjí knižně vydaný životopisný rozhovor novináře Jana 
Paulase s  Karlem Fořtem Život voněl člověčinou, který by mu poskytl svědec-
tví z druhé strany.2 Fořt tak na základě výpovědí z Opaskovy pozůstalosti může 
na  čtenáře působit jako bídák, který neměl pochopení pro bohulibé Opaskovo 
dílo a spolku všemožně házel klacky pod nohy.

Napětí panovalo také mezi Opus bonum a Jaroslavem Škarvadou, vrchním du-
chovním správcem katolické církve pro Čechy v exilu. V tomto sporu šlo zřejmě 
hlavně o kompetence, ale také o obecnější otázky – jaký má být vztah církve a po-
litiky, jakou úlohu mají plnit laici v církvi a podobně. Poněvadž Opus bonum usi-
lovalo svým posláním také o  smíření národů Evropy, není divu, že nelibost vy-
volávala i  jeho spolupráce se sudetoněmeckým spolkem Ackermann-Gemeinde.

Jak autor naznačuje (s. 86), mohla být jednou z příčin zmíněných sporů také 
emigrace jako taková, která způsobuje vykořenění člověka z jeho prostředí a klade 
velké nároky při adaptaci na  nové prostředí a  přijetí nové, proměňující se iden-
tity. Svou roli zde mohl sehrávat také generační konflikt mezi různými skupi-
nami emigrace. Po  překonání konfliktů s  okolím nastoupil rozkol vnitřní, když 
se rozešli dva otci zakladatelé spolku, tedy Neuwirth a  Opasek. Přes tyto počá-
teční turbulence se Opus bonum podařilo najít si své poslání a  tvář a získat re-
lativně širokou skupinu příznivců.

Na  závěr bych si ještě dovolila polemizovat s  autorovým tvrzením, které 
přináší na  straně 156 při popisu Akademických týdnů věnovaných Chartě 77 
v  březnu  1977. Úvodní promluva akce připomínala dílo tří mužů, kteří „nejvíce 
ovlivnili ducha české kultury za  první republiky“, tedy Tomáše Garrigua Masa-
ryka, Františka Xavera Šaldy a  Josefa Pekaře. Pro autora symbolizují tato jména 
osobnosti kritického myšlení, které se nebály jít proti proudu. V návaznosti na to 
Placák naznačuje paralelu mezi univerzitním profesorem Masarykem, který se 
zastal „dobového vyvrhele Žida Hilsnera“, a  akademiky, umělci i  dalšími osob-
nostmi veřejného života, kteří se ujali obrany undergroundových hudebníků, jež 
„komunistická propaganda vykreslovala jako asociální existence, štítící se práce 
a  závislé na  drogách a  alkoholu“. Každé přirovnání trochu kulhá, ale i  přesto 

2  Život voněl člověčinou: Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem. Kostelní Vydří, Karmeli-
tánské nakladatelství 2007, s. 263.
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může být funkční. Nesmí ovšem kulhat na  obě nohy. Masaryk se za  Hilsnera 
postavil mimo jiné proto, že pověry o  rituální vraždě pokládal za  středověký 
přežitek, příčící se uvažování moderního člověka. Dobová hysterie tu naskočila 
na  starý předsudek, prastarý strach z  neznámého, z  ostrakizované náboženské 
a do jisté míry exotické komunity. Navíc Hilsner jako místní pobuda se stal sku-
tečnou obětí i v tom smyslu, že nebyl vědomým aktérem děje, ale pasivní hříčkou 
událostí a  lidový hněv po  vraždě mladé ženy spolu s  potřebou najít viníka jeho 
obraz zcela přetvořily v  duchu kolektivní imaginace. Ve  druhém případě rezo-
novala ve společnosti režimní propagandou šířená pomluva, že undergroundoví 
hudebníci jsou lidé „štítící se práce, závislí na alkoholu a drogách“. Aby byla po-
mluva funkční, musí v sobě obsahovat alespoň zrnko pravdy. Tím se stává nejen 
funkční, ale také nebezpečnou. Alkohol i drogy k nezávislé kultuře jistě patří, byť 
nejsou (či nemají být) jejími dominantními znaky. Dělat z „Plastiků“ abstinenty 
by bylo jistě také přitažené za vlasy. Tito hudebníci navíc, na rozdíl od Hilsnera, 
vědomě prosazovali svou potřebu žít si po svém, byli sebevědomí a jejich spole-
čenské outsiderství bylo do velké míry dáno vlastní volbou. Cítili se vnitřně svo-
bodní, navzdory společenským podmínkám. Motivace těch, kteří se jich veřejně 
zastali, byly tedy jiné, což ovšem jejich čin nijak nesnižuje. Naopak, míra stateč-
nosti tu může být podobná, jen není vyvrhel jako vyvrhel.

A b s t r ac t

In his book Křesťanský zápas o českou věc: Působení opata Opaska a organizace 
Opus bonum v československém exilu v  letech 1972–1989 [The Christian Strug-
gle for the Czech Cause: The Work of Abbot Opasek and the Opus Bonum Asso-
ciation in Czechoslovak Exile, 1972–1989], Petr Placák, writer, historian and col-
umnist, deals with the history of the Czechoslovak Christian association “Opus 
Bonum” in exile and its main representative, the abbot of the Břevnov monastery 
in Prague, Anastáz Jan Opasek (1913–1999). This lay Catholic association, founded 
by Opasek and the theologist Vladimír Neuwirth (1921–1998) in 1972, operated in 
Frankfurt am Main and later in Munich as a  spiritual and cultural institution 
which sought, through symposia, meetings and publications, to overcome the con-
tradictions among Czechoslovaks in exile as well as between Czechs and displaced 
Sudeten Germans. The reviewer praises the well-arranged, readable and stylistically 
refined presentation. However, the author’s apparent sympathy for Opasek gives 
a rather one-sided impression of his work and personality. The reviewer points out 
the book is based mainly on Opasek’s estate and the opinions of his opponents in 
exile are too subdued. 
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