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Abs tract
The article presents the profile of Oto Mádr (1917–2011) in his struggle with theCom mu nists on the basis of memories and documents. Oto Mádra is shown againstthe back ground of the events from vítězný únor to pražské jaro (1948–1968) inCzecho slo va kia. He is a Czech priest and theo lo gian, ordained in 1942, havingremark able achieve ments in the fight against the communist regime and for indepen-dence. In 1952 sentenced to life im pris on ment for pastoral work among students, hewas released in 1966. He resumed his op po si tion ac tivi ties, becoming one of the mostimportant figures of twentieth- century Czech Catholic Church.

Artykuł przed stawia na tle wydarzeń od vítězného února do pražského jara(1948–1968) w Czechosłowacji sylwetkę Oto Mádra (1917–2011) w jego zmaga-niach z komu nistami na podstawie wspomnień i doku mentów. To czeski kapłani teolog, wyświęcony w 1942 roku, mający niezwykłe zasługi w walce z reżimem
komunistycznym i dla odzys kania niepodległości. W roku 1952 skazany na dożywo-cie za pracę dusz pas terską wśród studentów, został zwolniony w 1966 roku. Wznowiłdziałalność opozycyjną, stając się jedną z najważniejszych postaci XX- wiecznegoczeskiego Kościoła ka tol ick iego.

W piątą rocznicę śmierci
Oto Mádr był świa d kiem XX–wie cz nej hi sto rii Ko ścioła kato li c -

kie go w Cze chosłowa cji i Re pu b li ce Cze skiej. Uro dził się 15 lu te go
1917 ro ku w Pra dze w Au stro–Wę grzech, do ra stał w Pie r wszej Re pu -
b li ce Cze chosłowa c kiej, ja ko młody człowiek do świa d czył nie mie c -
kiej oku pa cji w Pro te kto ra cie Czech i Mo raw, a na stę p nie rządów ko -
mu ni stów po vítězným únoru, do cze kał się wo l nej Cze chosłowa cji,

zmarł w Pra dze, już w Re pu b li ce Cze skiej, 27 lu te go 2011 ro ku. Życie 
i dzieło Mádra wpłynęły na lo sy cze skie go Ko ścioła kato li c kie go
w cza sach ko mu ni z mu, był je go szarą emi nencją. 

Świę ce nia kapłań skie otrzy mał w cza sie II wo j ny świa to wej, 22 li -
sto pa da 1942 ro ku1. Pie r wsze pięć mie się cy spę dził w Li t ni u Be ro u -
na2, na stę p nie zo stał prze nie sio ny do Zásmuk3 (Mádr 2007, s. 12;
Vlček 2006, s. 245). Václav Vaško tak opi su je ten czas: 

Zde ve františkánském klášteře zřídili Němci internační tábor pro kněze s reži-
mem mírnějším, než poznali internovaní kněží o deset let později v osvobozeném
státě. A tak zde byla možnost spřátelit se s oso b no st mi, jako byli mimo jiné pro fe sor
morálky Karel Kadlec a Josef Zvěřina4 (Janoušek5 1987, s. 368)6.

Te zna jo mo ści oka zały się znaczące w da l szym ży ciu młod ego
kapłana. Pa rę mie się cy pó ź niej Mádr zo stał prze nie sio ny do Stříbrné
Ska li ci, w któ rej spę dził dwa la ta7. Za j mo wał się tam m.in. ska u tin -
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1 Wyświęcił go biskup Antonín Elt s ch k ner (Mádr 2007, s. 12; Janoušek 1987,
s. 368). Z powodu słabego zdrowia i licznych chorób Mádra uroczystość odbyła się
dwa lata później niż święcenia kleryków z jego roku. Elt s ch k ner zmarł w 1961
roku, był ostatnim biskupem, któremu komuniści pozwolili wyświęcać księży.  

2 Vojtech Novotný wskazuje, że przebywał tam od 1 lutego 1943 roku [„Acta Ar -
chie pisco pa lis Curiae Pragnensis”, č. 2, s. 22] (Novotný 2007, s. 64, p. 9).

3 Rozpoczął posługę kapłańską 1 czerwca 1943 roku [„Acta Ar chie pisco pa lis Cu-
riae Pragnensis”, č. 6, s. 55] (Novotný 2007, s. 64, p. 10; 2013, s. 74). 

4 O spotkaniu Mádra i Zvěřiny: Novotný 2013, s. 74.
5 Adam Janoušek to pseudonim Václava Vaška. To dlatego w tekście ThDr. Oto

Mádr, na który się powołuję, i wspo mnie niach Mádra (2007), które spisał Vaško,
znajduje się tyle podobnych sformułowań (tekst podpisany „Janoušek” powstał pod
koniec lat 80. XX wieku pra wdo podo b nie na podstawie tych wspomnień, w tym
samym czasie przez Václava Vaško została spisana część wspomnień Mádra). Jolana
Polaková potwierdza, że Mádr czytał oba teksty po ich spisaniu (ko re spon den cja
e-mailowa).

6 Mádr wskazuje, że większość księży była przewożona z Zásmuk do obozów kon -
cen tracy j nych (Mádr 2007, s. 12).

7 Mádr we wspo mnie niach pisze, że był tam od sierpnia 1943 roku (Mádr 2007,
s. 13), ta informacja pojawia się także u Janouška (Vaška) (1987, s. 369), natomiast
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giem, w dru ży nie by li za rów no ka to lic cy chłopcy, jak i nie ka to li cy
(Mádr 2007, s. 14; Vlček 2006, s. 245). 

Do świa d cze nie tru dów wo j ny spo wo do wało, że cze ski ka to li cyzm 
doj rzał do to le ran cji wo bec ów cze s ne go społecze ń stwa, był otwa r ty
na dąże nia eku me ni cz ne, wy prze dzał w tym in nych8. Zwy cię stwo ko -
mu ni stów w wy bo rach w 1946 ro ku spra wiło, że szcze gó l nie dba no
o pogłębie nie du cho wo ści i wol ność we wnętrzną (Vaško 1994, s. 278).
Mádr wszedł w krąg osób, któ re o to wa l czyły. Po wo j nie pod pse u do -
ni mem XX9 pu b li ko wał fe lie to ny (Janoušek 1987, s. 369) w pro wa -
dzo nym przez Ad ol fa Ka j pra tygo dni ku „Katolík, list pro kul tu ru
a život z víry”10, któ ry był „szkołą my śle nia nie zale ż ne go kul tu ro wo
i po li ty cz nie” (Vaško 1994, s. 278). Pie r wszy tekst ks. Oto wysłał
w lu tym 1946 ro ku, ar ty kuł Zlo bim se na svou fa r nost uka zał się 3 ma r -
ca (nr 5, s. 2). Ko le j ne fe lie to ny były bar dzo do bre, dla te go, jak pi sze
Vo j tech Novotný:

Po několika dalších publikacích jej Kajpr, který si vy ti po val nové, moderně
myslící a pub lici sti c ky schopné spolupracovníky, oslovil s žádostí o trvalou spoluprá- 
ci v redakční radě. „Byla to skupina lidí, kteří silně vnímali dobový pohyb v katolické
církvi” (Novotný 2007, s. 65). 

W „Katolíku” Mádr opu b li ko wał łącz nie dzie więć te kstów, osta t ni
z nich uka zał się 22 lu te go 1948 ro ku (Novotný 2007, s. 65). W tym

sa mym cza sie pi sał ta k że do mie się cz ni ka „Vyšehrad: list pro křesťan -
skou ku l tu ru” i do pi s ma „Dobrý pastýř, týdeník katolického kněž-
stva” (Mádr 2007, s. 14; Janoušek 1987, s. 369, Novotný 2007, s. 69).

Gdy po za ko ń cze niu wo j ny zaczął fun kcjo no wać Ka to li cki Wy -
dział Teo lo gi cz ny Uni wer sy te tu Ka ro la, Mádr posta no wił kon ty nu o -
wać stu dia teo lo gi cz ne. Na początku 1947 ro ku otrzy mał w li ście od
Ale xan dra He i d le ra in fo r ma cję, by zgłosił do prof. Ka r la Ka d le ca,
spe cja li zujące go się w te o logii mo ra l nej, któ ry szu kał asy sten ta (Mádr 
2003, 2007, s. 15; Janoušek 1987, s. 369; Novotný 2007, s. 65; Vlček
2006, s. 246). Mádr udał się do Ka d le ca w związku z wy bo rem te ma tu
pra cy na uko wej i otrzy mał pro po zy cję asy sten tu ry (Mádr 2007, s. 15– 
–16; Janoušek 1987, s. 369; por. Vlček 2006, s. 247)11. La tem 1947 ro -
ku dzię ki po mo cy prof. Ka d le ca ks. Oto zo stał prze nie sio ny do Pra gi
(Mádr 2007, s. 16–18)12, do pa ra fii sv. Mikulaša na Ma lej Stra nie,
uczył re li gii w pra skich gi mna zjach. Spo t kał się tam po no w nie z Jo se -
fem Zveřiną. Obaj ucze st ni czy li w ku r sie pro wa dze nia du cho we go
zor gani zo wa nym przez Ja na Evan ge li stę Ur ba na OFM13 w ra mach
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11 Vojtech Novotný zwraca uwagę, że w rze czy wi sto ści Mádr pełnił funkcje
asystenta, gdyż formalnie nie mógł nim być. 11 maja 1948 roku zdał ostatnie eg-
zaminy i tego dnia obronił licencjat (rzymski system stopni naukowych). Tematem
pracy li cen cja c kiej było Moralní studie o umelém oplodnení. Praca ta ukazała się
drukiem w „Časopisu katolického du cho ven st va” w 1947 roku w numerze 112
(s. 241–261). Http://www.depositum.cz/knihovny/ckd/ti skc la nek.php?id=c_22328
(22.11.2015). Re da kto rem pisma był wówczas prof. Kadlec.

12 Novotný podaje datę 1 października [„Acta Ar chie pisco pa lis Curiae Pragnen-
sis”, č. 10, s. 87] (Novotný 2007, s. 66).

13 Ur. 20 lutego 1901 roku, Praha, zm. 7 stycznia 1991 roku, Nespeky. Jeden
z ważniejszych czeskich filozofów i teologów XX wieku. Wyświęcony w 1924 roku,
trzy lata później założył Apostolat świeckich III zakonu św. Franciszka, zajmujący się 
pracą z laikatem i działalnością charytatywną. W 1930 roku obronił doktorat. W roku
1937 założył Studium Catholicum. Od 1938 roku do 1941 roku był prowincjałem
fran ci sz ka nów. W roku 1950 został uwięziony i osądzony w procesie Machalka
i spol. na czternaście lat więzienia, wypuszczony po amnestii w 1960 roku. Od 1968
roku mógł pełnić posługę kapłąńską, jednak po sześciu latach zabrano mu zgodę
państwową i nakazano pobyt w Nespekách koło Benešova. 

Novotný podaje datę 1 paź dzie r ni ka 1943 roku [„Acta Ar chie pisco pa lis Curiae Pra -
gnen sis”, č. 10, s. 100] (Novotný 2007, s. 64, p. 11). Tu zakładam, że Mádr może
się mylić, gdyż Novotný powołuje się na biuletyn praskiej kurii.

8 Według Tomasza Węcławskiego (Polaka) czeskie doświadczenia są dla Europy
narzędziem diag no sty cz nym, gdyż wyprzedzają wydarzenia na naszym kontynencie
(Węcławski, Grzegorczyk 1999, s. 4–16).

9 Pierwszy felieton wydał Mádr pod nazwiskiem, opisywał spojrzenie młodego
księdza na parafię. Choć tekst miał dość znaczny poziom abstrakcji, nie zostało to do
końca dobrze przyjęte przez parafian, dlatego kolejne felietony podpisywał pseudo-
nimem (Mádr 2007, s. 14–15).

10 Adolf Kajpr SJ był redaktorem naczelnym pisma. Publikowali tam również:
Alexander Heidler, Růžena Vacková, Josef Zveřina, Jaroslav Škarvada, Tomáš Špid-
lík (Novotný 2007, s. 64–65). O Kajprze m.in.: Novotný Vojtech, 2012, Maximální
křesťanství: Adolf Kajpr SJ a list Katolík, Praha.



przy wró co ne go 17 wrze ś nia 1947 ro ku Stu dium Cat ho li cum14. Wraz
z ni mi ucze st ni czy li w ku r sie m.in. Antonín Mandl, Ale xan der He i d -
ler, Jiří Re in s berg, Kajetán Matoušek – młod zi księ ża, któ ry okaza li
się isto t ni dla hi sto rii XX-wie cz ne go Ko ścioła kato li c kie go w Cze -
chach15. Gdy do wład zy do szli ko mu ni ści, Stu dium zo stało po no w nie
za mknię te.

Po lu tym 1948 ro ku człon ko wie pa r tii ko mu nisty cz nej zażąda li od
Kościoła, aby po parł nową wład zę. Z po wo du sprze ci wu bi sku pów
zo stały po za my ka ne ka to li c kie wy daw ni c twa, cza so pi s ma, sto wa rzy -
sze nia. W ra mach obie t ni cy, że ko mu ni ści za cho wają szkoły ka to li c -
kie, mi ni ster Ale xiej Čepička wy mu sił 14 cze r w ca 1948 ro ku na arcy -
bi sku pie Jo se fie Be ra nie od śpie wa nie Te De um w ka te drze św. Wi ta
w dniu wy bo ru Kle men ta Got twa l da na pre zy den ta16. Choć po fa kcie
Be ran pro te sto wał, pro pa gan da uz nała ten fakt za po pa r cie dla ko mu -
ni stów (Vaško 1994, s. 280). 

Mádr 11 ma ja 1948 ro ku po ob ro nie li cen cja tu za zgodą gro na pro -
feso r skie go Kato li c kie go Wy działu Teo logi cz ne go i arcy bi sku pa Jo -
se fa Be ra na uzy skał po zwo le nie na stu dia po dyp lo mo we17. W la tach
1948–1949 stu dio wał na rzy m skim Gre go ria num18, na któ rym przy -
go to wy wał dy se r ta cję Ma li tia in trin se ca in syn the si su a re zia na. Tak
pi sał: 

Bádal jsem v Su a re zo vi, chodil po knihovnách a čím dal tím více jsem viděl, že
bych tady měl být ještě rok. Na to však nebylo pomyšlení, a tak jsem se snažil nasbírat
co nejvíce zkušeností, vypsat, co se dalo, seznámit se s prameny, materiály a tak dále,
s nadějí, že práci dokončím v Praze (Mádr 2007, s. 17). 

Jak stwier dził Václav Vaško: 
Nikdy se nenaučil nosit směšné římské kulaté kněžské klo bo u ky. I ke zvučným

jménům profesorských autorit si za cho val samostatný kritický postoj (Janoušek 1987, 
s. 369)19. 

W cza sie stu diów Mádr współpra co wał ta k że z czeską re dakcją
Ra dia Waty ka ń skie go, w któ rym miał ki l ka au dy cji. Zo stał rów nież
za pro szo ny do re da go wa nia cza so pi s ma „Nový život”, mie się cz ni ka
re li gij ne go, teo logi cz ne go i kul tura l ne go20. Mádr wspo mi nał:

Si tu a ce v Československu se totiž stále zhoršovala a byly po chy b no sti, zda má
smysl, abych se vracel. Čeští bo hos lo v ci poslali po novosvěcení do Prahy dotaz, zda
bych neměl zůstat v exilu. Pan ar ci bi skup Beran so u hla sil, jenomže vzkaz v Praze
někdo zadržel, do plánovaného dne od je z du nic nepřišlo, takže jsem odjel. Vnitřně jsem
byl připraven vrátit se a zůstat, nechal jsem věci volný průběh (Mádr 2007, s. 18)21. 
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1948 roku (NA, f. Generální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, dok. 12,
11–13 czerwca 1952 roku; Vorel et al. 2004, s. 359).

19 O studiach w Rzymie: por. Mádr 2007, s. 17.
20 Z powodu wyjazdu Mádra nie zrea li zo wa no tego pomysłu. Janoušek (Vaško)

pisał: „měl redigovat právě zakládaný časopis” (1987, s. 369). Pismo założono w lip-
cu 1949 roku w Londynie, początkowo miało tytuł „Věstník”, od drugiego numeru:
„Věstník Cyrilometodějské ligy akademické, svazu katolického studentstva a intelek- 
tuálů z ČSR v exilu”, od stycznia 1950 roku: „Nový život”. W Rzymie ukazywało się
od lutego 1954 roku. Wydaje go Křesťanska akademie przeniesiona do Rzymu
w 1951 roku (http://www.slovni kceske litera tu ry.cz/showContent.jsp?docId= 1717,
dostęp: 22.11.2015)). Więcej o miesięczniku (również numery z lat 1949–2001):
http://scriptum.cz/cs/periodika/novy–zivot, (22.11.2015).

21 Por. też: Mádr 2007, s. 18; Janoušek 1987, s. 369; Vlček 2006, s. 247. Tak Mádr
komentował kwestię powrotu: „Samozřejmě jsme věděli, jak se vyvíjí situace po
únorovém převratu. Mohl jsem v Římě zůstat a studovat si dál, ale imponovala mi
církev trpící a bojující. [...] Důležité pro mne bylo sloužit Bohu kdekoli” (Vlček 2006,
s. 247).

14 Na ten temat: Vaško 1990, s. 210–212; Novotný 2013, s. 182–184, p. 260,
182. Jedne źródła podają, że Studium rozpoczęło działalność w 1936 roku, inne, że
rok później.

15 Wszyscy mieli także wpływ na kształtowanie się czeskiego kato li c kie go laikatu.
16 Należy przypomnieć, że Klement Gottwald był ochrzczony i uznawał się za

katolika, podobnie jak ok. 3/4 czeskich komunistów.
17 Mádr pisze na ten temat w swoich wspo mnie niach (2007, s. 16–17).
18 Nie znamy daty wyjazdu Mádra na rzymskie studia: nie wiadomo, czy pojechał

we wrześniu, czy w październiku. W wyroku Státního Soudu v Praze z 13 czerwca
1952 roku (NA, f. Generální prokuratura, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, dok. 16;
Vorel et al. 2004, s. 388) w uzasadnieniu czytamy, że Mádr wyjechał do Rzymu we
wrześniu 1948 roku, ale w Protokole o hlavním líčení jest przytoczona wypowiedź
Mádra podczas przesłuchania, który mówi, że wyjechał do Rzymu w październiku



Przed od ja z dem la tem 1949 ro ku ucze st ni czył w au dien cji u Piu sa
XII, pod czas któ rej w imie niu cze skiej ko lo nii ka to li c kiej dzię ko wał
za roz sze rze nie re la cji Ra dia Waty ka ń skie go, do dał, że wra ca do oj -
czy z ny. Usłyszał od Piu sa XII: 

Ať jsou stateční věrni, bude to krásná stránka dějin (Mádr 2007, s. 17). 
Mádr wró cił do Cze chosłowa cji22. Za stał na stę pującą rze czy wi stość:
A všude už bylo rudo. Nenaskočil jsem už na fa ku l tu, ale rovnou do katolického

podzemí. Podzemní církev byla současně pro te stem proti na ci s mu i proti ko mu ni s mu. 
Dvě různé barvy, obě nepřátelské a obě špatné, protože byly nepřátelské ke svobodě
a duchovnímu rozvoji. Bylo krásné, kolik mladých lidí se v podzemí scházelo, aby se
vzdělávali, aby se spolu mo d li li (Mádr, Nejezchlebová 2005). 

Sy tu a cja Ko ścioła kato li c kie go nie była łatwa. Ko mu ni ści odi zo lo -
wa li go od Sto li cy Apo sto l skiej23, dąży li do Ko ścioła na ro do we go. Ich 
ce lem była kon tro la pa ń stwa nad Ko ściołem (Vaško 1994, s. 281).
10 cze r w ca 1949 ro ku utwo rzy li ta k że „pa ń stwową” „Ka to licką akce”.
Spo t kało się to z naty ch mia sto wym sprze ci wem. 15 cze r w ca na kon -

fe ren cji bi sku piej w Pra dze po wstał list pa ste r ski Hlas českosloven-
ských biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky, któ ry był re -
akcją na po czy na nia ko mu ni stów i po wsta nie pa ń stwo wej „Ka to li c -
kiej akci”. Bi sku pi wska zy wa li na pra wa wierzących. List miał być
prze czy ta ny w Bo że Ciało 19 cze r w ca, ko mu ni ści mie li za miar te mu
za po biec. Arcy bi skup Be ran, gdy chciał prze czy tać list, był zagłusza -
ny, po przy by ciu do do mu cze kała już na nie go Státní bezpečnost
(StB). Osa dzo no go w are sz cie do mo wym, a je go współpra co w ni cy
zo sta li are szto wa ni. Naj pierw uwię zio no bi sku pów na Słowa cji, na -
stę p nie ten sam los spo t kał cze skich24. Miał to być spo sób na za mknię -
cie ust cze chosłowa c kie mu Ko ściołowi. Die ce zje po zo stały bez pa -
ste rzy. Usta no wio no cen zu rę na li sty pa sterskie. Za ka za no księ żom
zgro ma dzeń. Wład ze re a li zo wały ce le sfo r mułowa ne w Návrhu církev- 
ního oddělení Ústředního akčního výboru Národní fron ty z 30 sie r p nia 
1948 ro ku, dążąc do zlik wi do wa nia Ko ścioła. W paź dzie r ni ku usta no -
wio no pa ń stwo wy do zór nad Ko ściołami, księ ża mo gli wy ko ny wać
posługę kapłańską ty l ko za zgodą urzęd ni ków, mie li otrzy my wać wy -
na gro dze nie, po dej mo wa nie wsze l kich działań związa nych z re li gią
rów nież mu siało od by wać się za apro batą pa ń stwa, w in nym przy pa d -
ku było uz na ne na czyn ka ra l ny, wręcz za zdra dę – do ty czyło to na wet
wspó l ne go czy ta nia Pi s ma Świę te go (Vaško 1994, s. 281–282; Gra -
jewski 1999, s. 25–29; Balík, Hanuš 2007, s. 76–82). 

Mádr po od by ciu sty pen dium po wró cił do pa ra fii sv. Mikulaša na
Ma lej Stra nie i do swo ich wcze ś nie j szych za jęć. Ra da Wy działu Teo -
logi cz ne go wystąpiła 7 grud nia 1949 ro ku do Mi ni ste r stwa Szko l ni c -
twa z wnio skiem o mia no wa nie Mádra od 1 sty cz nia 1950 ro ku na sta -
no wi sko asy sten ta, ale pro po zy cji tej nie zrea li zo wa no (NA, f. Ge ne-
rální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, 2325, Vo rel et al.

278277

24 Do protestu dołączyła Stolica Apo sto l ska, która 20 czerwca eks komu ni ko wała 
tych, którzy by wstąpili do „KA” lub ją wspierali, a także wszytkich ko mu ni stów
(eks ko mu ni ka obowiązywała w całym Kościele). W marcu 1950 roku komuniści
zerwali stosunki dyp loma ty cz ne z Watykanem.

25 Dokument č. 23. Sdělení O. Mádra Ústavněprávnímu výboru Národního shro-
máždění (14. července 1964).

22 Mádr we swych wspo mnie niach pisze, że granice Czechosłowacji prze kro czył 
pod koniec września 1949 roku (2007, s. 18), tę datę mamy również, co oczywiste,
w artykule Vaško (Janoušek 1987, s. 369), w rozmowie z Vojtechem Vlčkiem Mádr 
mówi o październiku (2006, s. 247), w wyroku Státního Soudu v Praze z 13 czer-
wca 1952 roku (NA, f. Generální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, dok.
16; Vorel et. al. 2004, s. 388) w uza sad nie niu czytamy, że Mádr przyjechał z Rzy-
mu pod koniec sierpnia 1948 roku. Jolana Polaková zauważa: „Ohledně data Mád-
rova příjezdu z Říma bych věřila jemu samému – byl to jistě tak silný zážitek, že si
musel pamatovat ten měsíc v roce zcela přesně. Rozhovor s Vlčkem byl pozdější
než Václavem Vaškem zaznamenané Mádrovy vzpomínky, takže ta vzpomínka
mohla být už trochu setřena” (ko re spon den cja e-mailowa). Nie można sprawdzić
daty wyjazdu do Rzymu i powrotu z niego np. w pa sz po r cie, gdyż, jak pisze
Polaková, w latach 70. został mu zabrany przez Státní bezpečnost. Być może znaj-
dzie się w archiwach. Na nie jedno zna cz ność dotyczącą datowania rzymskiej
podróży zwraca uwagę Vojtech Novotný (2007, s. 67).

23 Władze żądały od Kościoła kato li c kie go, aby uznał lutowy reżim za legalny.
Konferencja Episkopatu Czechosłowacji odrzuciła to żądanie w liście pasterskim
z 4 marca 1948 roku. W listopadzie 1948 roku bp Štěpán Trochta, będąc w Rzymie
z wizytą ad limina, otrzymał pełnomocnictwa do tajnego wyświęcania księży.



2004, s. 404; Novotný 2007, s. 67). Ko ń czył ta k że pi sać pra cę do -
ktorską (Mádr 2007, s. 18; Janoušek 1987, s. 369). Mie sz kał w tym
cza sie na Jungmannově náměstí, we fran cisz ka ń skim kla szto rze Pan -
ny Ma rie Sněžné, w cen trum Pra gi. W no cy z 13 na 14 kwie t nia 1950
ro ku26 był świa d kiem akcji StB: 

Tam jsme viděli, jak vyháněli františkány z cel. Mohli si sbalit jen pár drobností
a nahnali je do nákladních aut. […] Tato první vlna zlik vi do va la po lo vi nu mužských
klášterů, zbytek následoval za dva týdny (Vlček 2006, s. 249). 

Tej no cy ak cja ta do tknęła wię kszość mę skich kla szto rów na te re -
nie Cze chosłowa cji. Około półno cy StB za jęła bu dyn ki kla sztorne.
Za kon ni cy zo sta li wy wie zie ni do obo zów in ter no wa nia, a kla szto ry
i majątek zo stały za bra ne przez pa ń stwo. Wy da rze nie to zo stało na -
zwa ne Bartolomějská noc českých klášterů, a ta k że barbarská noc
(Vaško 1994, s. 283; Balík, Hanuš 2007, s. 158–161; Gra je wski 1999,
s. 2827).

Mádr spę dził we fran cisz ka ń skim kla szto rze je sz cze dwa tygo d -
nie, a na stę p nie prze pro wa dził się do Václava So u ku pa na Bílou Ho ru, 
jak się oka zało nie na długo:

Brzy po mém přestěhování přisel za So u ku pem a za mnou církevní tajemník
s žádostí, abychom převzali duchovní správu v kapucínském kostele na Hradčanech,
opuštěném po nedávném policejním zásahu. Zdráhal jsem se a řekl jsem, že jenom
když nás tam pošle pan kapitulní vikář. Tajemník po zna me nal významně: „Tak to si
zapíšu: Jen se so u hla sem pana kapitulního“. Přibyla černá čárka v mém kádrovém
listu (Mádr 2007, s. 19).

Na początku la ta 1950 ro ku Mádr za ko ń czył pi sa nie do kto ra tu. Re -
cen zen ta mi by li prof. Ka rel Ka d lec i prof. Fe lix Mi ku la. 23 cze r w ca
Mádr zdał ri go ro sum i otrzy mał sto pień do kto ra te o lo gii (Novotný
2007, s. 67). Od było się to już po za mknię ciu Wy działu przez ko mu ni -
stów. Jak za uwa ża Novotný:

[Mádr] Je asi jediným do kto rem bezdomé teologické fa ku l ty, což se ze zpětného
pohledu jeví jako symbolické předznamenaní jeho dalšího působení (2007, s. 68). 

3 cze r w ca 1950 ro ku w ży cie weszła uchwa lo na 18 ma ja usta wa
č. 58/150 Sb.28 Národního shromáždění o vysokých školách (Dzien -
nik Ustaw Zgro ma dze nia Na ro do we go, usta wa o szkołach wy ższych). 
Pa ra gra fy 33 i 3429 do ty czyły wy działów teo lo gi cz nych, któ re zo stały
wyłączo ne z uni wer sy te tów. Na ich mie j s ce po wołano nie za akce pto -
waną przez Ko ściół Římskokatolicką Cy ri lo me todějską bo ho s lo -
vecką fa kultę (Rzym skoka to li cki Cyry lome tode j ski Wy dział Teo lo gi -
cz ny) w Pra dze30 – je dy ny wy dział teo lo gi cz ny w Cze chosłowa cji,
kon tro lo wa ny przez re żim (Vaško 1994, s. 283; Václavík 2009, s. 103;
Novotný 2013, s. 72–73). Mádr tak wspo mi nał:

26 Pierwszy etap „Akcji K” (kláštery) mającej na celu li k wi da cję zakonów
w Czechosłowacji. Później podobna akcja objęła siostry zakonne.

27 U Grajewskiego błędnie podana data: 14 na 15 kwietnia 1950 roku.

28 Sbírka zákonů (Dziennik Ustaw).
29 „Schváleno (Vydáno): 18.05.1950 

    Účinnost od: 03.06.1950 
    Zrušeno: 10.05.1990
    Uveřejněno v č. 27/1950 Sbírky zákonů na straně 114
    Zrušen předpisem: 163/1990 Sb.
    stav textu k: 5.10.1956 (do novely č. 46/1956 Sb.) 
    § 33
    (1) Bohoslovecká fakulta Karlovy univerzity v Praze se vyjímá ze svazku této
univerzity.
    (2) Cyrilo–Methodějská bohoslovecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci 
se vyjímá ze svazku této univerzity. 
    § 34
    (1) Vrchní správu a dozor nad bohosloveckými fakultami uvedenými v § 33,
jakož i nad Husovou čs. evangelickou fakultou boho slo vec kou v Praze, nad Katolic-
kou boho slo vec kou fakultou v Bratislavě a nad Slovenskou evangelickou boho slo -
vec kou fakultou v Bratislavě, vykonává ministr pověřený řízením Státního úřadu pro
věci církevní. 
    (2) Organizaci fakult uvedených v odstavci 1 a v § 33, jejich zřizování, rušení,
slučování a dělení, určování nebo změnu jejich sídel a názvů provádí vláda nařízením.
    (3) Studijní a zkušební předpisy pro tyto fakulty vydává Státní úřad pro věci
církevní v dohodě s mini ste r st vem školství, věd a umění. 
    (4) V ostatním se tento zákon na bohoslovecké fakulty nevztahuje”. 

30 W 1953 roku Wydział został przeniesiony do Litoměřic.
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Zřídili novou fa ku l tu, státní, a také nás na ni zvali: Zvěřinu, mě a další, někteří
kývli a šli tam, ale já se Zvěřinou jsme řekli ne. Zvěřina již v té době pra co val
v podzemních kroužcích, ty tady zavedl Kolakovič (Mádr 2003; por. 2007, s. 19)31. 

Du sz pa sterz stu den tów Alexander He i d ler zna lazł się na emi gra -
cji32, Jo sef Zvěřina zo stał włączo ny do sze re gów PTP (Pomocné tech-
nické pra po ry)33, Antonín Mandl i František Mikulášek uwię zie ni,
dla te go na pro śbę stu den tów34 Mádr szy b ko włączył się w dusz pa ste r -
stwo aka de mi c kie i w pra ce koła Akcji Ka to li c kiej „Ro di na”35. Po lu -
tym 1948 ro ku działal ność Akcji była już oczy wi ście za ka za na. Na
początku ro ku aka demi c kie go 1950–1951 zo stał du sz pa ste rzem mło-
dzie ży w ko ście le aka de mi c kim Nejsvětějšího Salvátora w Kle men ti -
num w Pra dze (Mádr 2003, 2007, s. 20–25; Janoušek 1987, s. 369).
Mádr wspo mi na:

V té době boj planul na všech stranách a bylo jasné, že musím odložit od bo r nou li -
te ra tu ru a plně se angažovat (Mádr 2007, s. 20)

Od pra wiał msze, spo wia dał („před je ho zpovědnicí u kapucínů stá- 
ly fron ty”, Janoušek 1987, s. 369), wspie rał koła „Ro di ny”, w któ rych
„se četlo Písmo, be se do va lo se o aktualitách, otázkách týkajících se
studií, povolání, různých etických problémů, kulturního dění” (Mádr
2007, s. 21)36. Przy go to wy wał dla nich ma te riały do stu dio wa nia.

Ruch stu den cki roz prze strze niał się po całej Cze chosłowa cji: obe j mo -
wał Pra gę, Br no, Bra tysławę, Ostra wę, Koszy ce (Mádr 2007, s. 21).
Dość szy b ko za częła się Mádrem i młod zieżą in te re so wać StB: 
[…] měla v rukou stro jo pi sy různých rozjímavých textů, náboženských studií a pra-
covních programů pro vedoucí kroužků, např. Mádrem vypracovaný kurs morálky,
též Přehled svátostí (o výjimečných možnostech pa sto ra ce v tísnivé si tu a ci) (Janoušek 
1987, s. 369). 

Od 1 sty cz nia 1951 ro ku StB śle dziła po czy na nia grup, założyła
spe cja l ny skupinový operativní sva zek37 szpie go wała je od wewnątrz,
pod sta wiała oso by, któ re wcho dziły do gru py, zy ski wały jej za ufa nie,
na stę p nie uzy ska ne in fo r ma cje prze ka zy wały bez pie ce. W ten spo sób
zgro ma dzo no da ne nie ty l ko oj ca Oto, ale i je go przy ja ciół oraz współ- 
pra co w ni ków (Vo rel et al. 2004, s. 323). Mádr zda wał so bie spra wę
z sy tu a cji, ostrze gał też młod zież na jed nym z osta t nich ogó l no cze -
skich spo t kań w Ołomu ń cu: 

Máme znamení v Praze i jinde, že po nás jde policie, takže s tím počítejte,
nemusíme kvůli tomu končit, ale musíme být připraveni na všechno, tak řekněte ve
svých skupinách, že si tu a ce je vážná až nebezpečná. Máme zprávy, že se při výsleších
na policii mučí. A kdo se necítí, nebo má závazky např. k rodičům, ať raději odejde
(Mádr 2003). 

W dro dze po wro t nej ze spo t ka nia po wstało Slo vo o této době38 –
je den z naj waż nie j szych te kstów oj ca Oto. 

ty]), Dagmar Marešová, Mladší bratr v Kristu („Teologické texty” 2012, č. 2 [Do-
kumenty]) i („Teologické texty” 2012, č. 3 [Dokumenty]), Pavel Baldínský, Marie
Muchová („Teologické texty” 2012, č. 4 [Dokumenty]).

37 „Skupinový operativní svazek, určený k rozpracování skupiny osob «podezře-
lých z provádění společné protistátní činnosti», se zaváděl na základě «prověřených
poznatků» po schválení náčelníkem součásti MV” (Žáček 2011, s. 217, por. Gula,
Vališ 1995, s. 119).

38 Mádr wspomina, że było to około miesiąca przed uwięzieniem. Powstały tekst to 
dla niego „apel na věřící, povzbuzení bojovat – beze zbraní a bez nenávisti. Bojovat
pravdou a věrností” (Mádr 2007, s. 22). Dokończył go u sióstr boromejek, a następnie
przekazał przeoryszy s. Žofii Bohumile Langrovej, która postarała się o jego powiele- 

31 Profesor Jan Meller został zobowiązany do przy go to wa nia programu studiów
i powołania grona na uczy ciel skie go (Mádr 2007, s. 19).

32 Jesienią 1949 roku StB chciała go uwięzić jako jednego z głównych aktorów
monstrprocesu Akcji Katolickiej, udało mu się 22 października przedostać do Ba-
warii.

33 Funkcjonowały w ramach Československé lidové armady w latach 1950–1954
i były przeznaczone dla więźniów politycznych w celu ich in ter no wa nia i wy ko rzy -
sta nia jako taniej siły roboczej.

34 Polecił go Josef Zveřina (Novotný 2013, s. 196).
35 Na temat Akcji Katolickiej w Czechosłowacji w czasach komunizmu m.in.:

Vaško 2002, s. 39–70, 2006, s. 93–119, 2007, 2008, s. 72–152; Mádr 2003, 2007,
s. 20–24; Havlíčková 2002, s. 107–112. 

36 Świadectwa byłych studentów: Zora Turková–Piatkevičová, Marie Krechlero-
vá, Dagmar Marešová, Elena Ondrášová („Teologické texty” 2012, č. 1 [Dokumen-
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[Mádrowi] přišla myšlenka, že se už blíží doba podzemí, zápasu a výzev k hrdin-
ství. A tak jsem začal psát dopis na rozloučenou: hlavu vzhůru, bratři a sestry, přichází 
těžká doba, hrdinská doba, ale ne bo j me se, je to doba, kdy je nám Pan Bůh blíž. To ze
mě vy try sklo tak trochu em fa ti c ky. Nechal jsem to matce představené. Když mě pak
už odváželi do normálního kriminálu, sešli jsme se na jednom místě s jedním přítelem
je zu i tou39, a ten říkal: „Člověče, biskupové napsali takový text, ten se rozšíří a čte se”,
a když jsem se ptal jaký text, řekl: „něco jako «Hlavu vzhůru...»”. Člověk je jenom
nástrojem Božím (Mádr 2003). 

Wiosną 1951 ro ku Václav So u kup wy emi gro wał, StB nie przesłu-
chi wała w tej spra wie Mádra, ale wzmogła działania śle d cze. Mádr
zaczął my śleć o emi gra cji, po pro sił prze ory szę bo ro me jek Žofię Bo -
hu mi lę Lan grovą, by mógł się schro nić w kla szto rze na Ma lej Stranie
pod Petřínem do cza su po ja wie nia się mo ż li wo ści wy ja z du. Po ki l ku
tygo dniach przy je chał po nie go je go bli ski współpra co w nik Mi ro s lav
To mek40. Mie li prze pra wić się łod zią z Mělníka, jed nak oso ba, któ ra
miała im po móc w prze pra wie, od mó wiła. Gdy wra ca li, na przed mie -
ściach Pra gi w Kobylisích, nocą z 31 ma ja na 1 cze r w ca 1951 ro ku41
zo sta li za trzy ma ni przez Sbor národní bezpečnosti (SNB – or gan bez -

pie cze ń stwa). Jak się oka zało, ak cja od początku była uka r to wa na
(Mádr 2007, s. 24–25; Mádr 2003; Vlček 2006, s. 250; Vo rel et al.
2004, s. 324, 337–338; ABS, f. Vyšetřovací spi sy, vyšetřovací spis
arch. č. V–9164, registrační číslo 1419, k. 80–82). Na naj bli ż szym po -
ste run ku po li cji do wie dzie li się, że są oska r że ni o za bi cie dzie cka na
dro dze. Za wie zio no ich do sie dzi by StB na Bartolomějské uli ci, na stęp- 
nie Mádra prze wie zio no na ki l ka dni do Va l dic u Jičína i z po wro tem
na Bartolomějskou. Wię zie nie za j mo wało bu dyn ki kla szto r ne sióstr
fran ci sz ka nek42:

Když jsem se tam otočil, vonělo to novotou, teprve par týdnů předtím byla budova 
předána k novému účelu. Cely byly čisté, ale téměř bez zařízení. Spali jsme na
podlaze na slamnících. Na cele nás bylo střídavě dva až sedm. V noci se svítilo, ale
mohli jsme se zabalit do přikrývek. Režim nebyl, až na hlad, zvlášť krutý. Kdo měl
peníze, mohl si přikoupit chléb a dro b no sti. Já na to neměl, až po čase mi po vo li li psát
domů a vyžádat si peníze z domova (Mádr 2007, s. 25–26; por. Vlček 2006,
s. 250–251).

Roz po częło się do cho dze nie i przesłucha nia. Mádr spę dził na
Bartolomějskiej la to. 

Zásadně jsem ve výpovědích po tvrzo val jenom to, o čem mě bezpečně přesvěd-
čili, že už vědí. Před soudem řekl prokurátor: „Mádr nepřiznal nic než to, co se už
vědělo”. Tím nechci tvrdit, že je to jediný správný způsob boje, ale mně se osvědčil.
Kněžský svobodný stav byl výhodou. Přitom bylo ještě cennějším svědectvím
statečné chování ženatých (Mádr 2007, s. 26; por. Vlček 2006, s. 251).

Ko le j nym mie j s cem uwię zie nia była Ruzyně, tam oj ciec Oto spę -
dził trzy na ście mie się cy, sie dem przed roz prawą sądową i na stę p ne
pół ro ku po niej (Mádr 2007, s. 27; Vlček 2006, s. 252). Je go spra wę
pro wa dził pro ku ra tor Ka rel Ri chard Čížek. Mádr opi sał we wspo -
mnie niach, w ja ki spo sób wyglądało ży cie are szto wa ne go w komu ni -
sty cz nym wię zie niu, wska zał na me to dy łama nia przesłuchi wa nych,
na róż ne fo r my pre sji, na ci sku, prze mo cy:

Ustlal jsem si, jak jsem byl zvyklý v Bartolomějské. Bouchání: „Kabát složit!
Položit vedle ka va l ce!”. Začal jsem usínat, přestože mi prudké světlo svítilo do očí.
Bouchání. „Ruce na deku!“ – trval na svém. Znovu jsem začal dřímat. Bouchání. „Jak

42 Wygnane z klasztoru podczas „Akcji Ř” (przeciw zakonom żeńskim).

 le nie, roz sze rze nie i prze ka za nie dalej (Mádr 2007, s. 22, Vlček 2006, s. 249). Tekst 
artykułu: Mádr 1992, s. 209–211, Vaško 2008, s. 302–304.

39 Mádr spotkał się w więzieniu na Pankráci z o. Josefem Cukrem, autorstwo listu
przypisywano bp. Hlouchovi (Mádr 2007, s. 22). Janoušek pisze, że StB dość szybko
doszła do tego, kto był rzeczywistym autorem tekstu. Wskazuje, że apel „se rozšířil po 
celé zemi” (Janoušek 1987, s. 369). O tekście również: Vaško 2001, s. 148, 149, 2008, 
s. 75.

40 W Protokole o výpovědi Miroslava Tomka z dnia 13 czerwca 1951 roku (ABS,
č. V–9164, r. č. 1419, k. 80, Vorel et al. 2004, s. 337–338) Tomek opowiada, że spot-
kał w kawiarni Flora podpitego mężczyznę, który się do niego dosiadł, opowiadając,
że jest ratownikiem na łodzi i może kogoś przewieźć za granicę. Tomek nie wyraził
zain tere so wa nia propozycją. Po jakimś czasie spotkali się znów. Tomek zapytał,
w jaki sposób odbywa się przewóz, ratownik mu odpowiedział, że właśnie przyjmuje
chętnych i wypływa 31 maja 1951 roku w Pšovce koło Melníka. Po paru dniach
Tomek spotkał Mádra, który zwierzył mu się z chęci opuszczenia kraju. Umówili się,
że pożyczą auto od Mily Krutskýho i skorzystają z propozycji ratownika. 

41 W wyroku jest napisane, że Mádra aresztowano 7 czerwca o godz. 16.00, por.
NA, f. Státní soud Praha 6TSI 41/52, k. 20, Vorel et al. 2004, s. 324.
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to ležíte? Rovně ležet!”. Tak šlo celou noc. […] Také jsem někdy musel odložit deky
a ležet na prádle. Když jsem to nevydržel, za trest jsem chodil a chodil, než do zo r ce
řekl: „Můžete si le h no ut a přikrýt se“. Jiní to měli ještě horší, museli třeba svléknout
všechno. Všelijakých možností, jak lámat vyšetřovance, bylo mnoho. […] Byl jsem
v temnici, listopadová noc, tam se ne to pi lo, a já věčně nachlazený. Ráno takzvaná
káva s kouskem chleba. Celý den jsem musel chodit, večer jsem si mohl le h no ut, ale
na ledový beton, takže jsem pro cho dil i noc. Po druhém poslání do temnice jsem řekl
re fe ren to vi, který se zajímal o můj dojem z takového zacházení: „V temnici někdo
změkne, a někdo ztvrdne“. Měsíce plynuly, hladu přibývalo a kilogramů ubývalo.
Vážili nás každý měsíc, zhubl jsem velice, jiní vsak na tom byli ještě hůř. Balíky ne-
byly. Bryle jsem neměl celou dobu před soudem, a ještě pár týdnů. Samozřejmě žádné 
čtení, žádný papír ani tužka, nic. Většinou jsem byl v cele sám (Mádr 2007, s. 27).

21 ma ja 1952 ro ku Pro ku ra tu ra Pa ń stwowa w Pra dze wniosła akt
oska r że nia pod pi sa ny przez pro ku ra to ra Bo hu mi la Zie gle ra (NA, f.
Státní so ud, sp. zn. 6 Ts I 41/52; Vo rel et al. 2004, s. 346–352). Akt zo -
stał are szto wa nym je dy nie prze czy ta ny. Mádra oska r żo no o zdra dę,
nie le galną działal ność re li gijną i szpie go stwo na rzecz Wa ty ka nu.
Pro ces był przy goto wy wa ny według sce na riu sza z dnia 2 cze r w ca
1952 ro ku (NA, f. Státní pro ku ra tu ra, nezpracováno sp. zn. 4 SPt I
68/52), pró ba ge ne ra l na od była się 10 cze r w ca. Wcze ś niej are sto wa ni
mu sie li uczyć się na pa mięć od po wie dzi. 

Mon str pro ces43 Mádr a spol. od był się 11–13 cze r w ca 1952 ro ku
na brne ń skim sta dio nie So koła44. Mádr wspo mi nał: 

Můj proces byla komedie, která měla 1500 diváků. Bylo jasné, že nejde o to,
zachránit si krk před oprátkou, ale nedat se jim do služby. Šel jsem tam s vědomím, že
mohu být od so u zen k smrti. Byl jsem připravený (Mádr, Nejezchlebová 2005). 

Pie r wsze go dnia od by wały się przesłucha nia oska r żo nych, dru gie -
go dnia przesłucha nia świa d ków i wy ja ś nie nia oska r żo nych, trze ci

dzień był prze zna czo ny na mo wę ko ń cową pro ku ra to ra, prze mó wie -
nia ad wo ka tów i oska r żo nych. Mádr tak pod su mo wał te wy da rze nia: 

V poslední přestávce před vynesením roz su d ku jsem se dostal do kóje vedle
Jukla. Povídali jsme si tiše skrz tenkou stěnu, vykonal si zpověď. To byla naše
odpověď na pokus zlomit životní nerv církve. Tak začala má vězeňská pa sto ra ce
(Mádr 2007, s. 37). 

13 cze r w ca ogłoszo no wy rok (NA, f. Generální pro ku ra tu ra, ne-
zracováno, sp. zn. T 707/52). Mádra ska za no na dożywo cie45, Vla di-
mír Jukl do stał wy rok 25 lat po zba wie nia wol no ści, prze ory sza Žofie
Langrová 20 lat, prof. Růžena Vacková 22 la ta, Václav Razík 18 lat,
Ma rie Vintrová 17 lat, Zdeněk Čačka 15 lat, Sta ni s lav Le da byl 14 lat,
Vla sti mil Železný i Alo is Pokorný otrzy ma li ka rę śmie r ci. Ponad to

43 Ma rio net ko wy, spre pa ro wa ny, szeroko nagłośniony proces karny naruszający
zasady spra wied li we go sądu, zwykle z dużą liczbą osób oska r żo nych (por. Miřička
1934, s. 289).

44 O procesie: NA, f. Generální prokuratura, nezpracováno, sp. zn. T 707/52, NA, f. 
Státní soud, sp. zn. 6 Ts I 41/52, NA, f. Státní prokuratura, nezpracováno, sp. zn. 4 SPt
I 68/52, Rázek 2002, s. 96–101, Vorel et al. 2004, s. 323–452, Vlček 2006, s. 251–252,
Mádr 2007, s. 30–37, Balík, Hanuš 2007, s. 200–203, Vaško 2008, s. 72–76, 84–96.

45 Mádra nie objęła amnestia z 1953 roku, w roku 1955 dożywocie zmieniono
mu na karę 25 lat po zba wie nia wolności (prezydent Zápotocký). Nie dotyczyły go
także amnestie z lat 1957, 1960 i 1962 (prezydent Novotný). 29 maja 1962 roku
Mádr napisał zażalenie, które zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy w Pradze 23
paź dzie r ni ka (NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis
Oto Mádra, NA, f. Nejvyšší soud 1 To 0126/62). 14 lipca 1964 roku wystosował
po wia do mie nie do prezesa Ústavněprávního výboru Národního shromáždění (NA,
f. Generální pro ku ra tu ra, nezpracováno, sp. zn. T 707/52). 24 lipca 1966 roku Mádr 
został warunkowo zwolniony (NA, f. Krajský soud, nezpracováno, sp. zn. 15 Tr
71/69). 4 paź dzie r ni ka 1968 roku Mádr napisał pismo do Městského soudu w Pra-
dze o nowe po stę po wa nie sądowe, unie wa ż nie nie wyroku i reha bi li ta cję (NA, f.
Krajský soud, nezpracováno, sp. zn. 15 Tr 71/69), 24 kwietnia 1969 roku Krajský
soud skasował wyrok i zre ha bi li twał wszy stkich osądzonych (NA, f. Generální pro -
ku ra tu ra, vyšetřovací spis Oto Mádr a spol., 1/Kr 0122/69). 29 kwietnia 1971 roku
Nejvyšší soud v Pradze anulował wyrok z 24 kwietnia 1969 roku (NA, f. Krajský
soud, nezpracováno, sp. zn. 15 Tr 71/69, Tzr 24/71). Mádra obwiniono za szpie go -
stwo i działalność wywrotową, został skazany na 12 lat (podobnie inni oskarżeni),
Sąd zaznaczył, że wyrok jest formalny, gdyż osądzeni odbyli już karę (NA, f. Gene- 
rální pro ku ra tu ra, vyšetřovací spis Oto Mádr a spol., 1/Kr 0122/69). 17 stycznia
1991 roku Sąd Okręgowy w Pradze odwołał wyrok z 1971 roku, jednak za działal-
ność wywrotową skazał Mádra na 4 lata pozbawienia wolności (NA, f. Krajský
soud, Rt 18/91–6). Po odwołaniu 22 grudnia 1992 roku Sąd wyrok odwołał
(Krajský soud, Rt 18/91). Por. Vorel et al. 2004, s. 323–452; Mádr 2007, s. 46–48;
Rázek 2002, s. 103–105.
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wszy s cy zo sta li po zba wie ni praw oby wa te l skich i skon fi sko wa no im
majątki.

Po pro ce sie Mádr wró cił na Ruzyně. Za za cho wa nie przed sądem
do stał małą, zimną ce lę w no wym bu dyn ku wię zie nia. Po no w nie był
przesłuchi wa ny. Jak się oka zało, miał być świa d kiem w ko le j nym
mon str pro ce sie Akcji Ka to li c kiej: Bárta a spol. Jak pi sał, po 18 mie -
siącach i 18 dniach pobytu w izo la t ce był bar dzo wy cze r pa ny. Otrzy -
mał po zwo le nie na otrzy ma nie pa cz ki z je dze niem, do stał też książki,
oku la ry do czy ta nia, a ta k że bre wiarz. Tak wspo minał:

Když jsem pak mohl napsat domů o balík, výslovně jsem prosil o sušené ovoce.
Po cho pi li a dostal jsem půl kila rozinek. Za ra do val jsem se. Konečně budu moci po
půldruhém roce ce le bro vat. Už předem jsem mel promyšleno, jak to udělat. Na cele
jsem mel kromě pokrývky a minikapesníčku jen tři kousky toaletního papírku.
Výhodou staré budovy Ruzyně bylo, že na rohu cely, kam nebylo špehýrkou vidět,
bylo malé umy va d lo a ko ho u tek s vodou. Na noc jsem si vždy vyžádal od do zo r ce
balíček, který jinak zůstával přede dveřmi, vybral jsem z něho asi tři rozinky, namočil
je a položil na papír. Z chleba jsem si uhnětl mističku, která potřebnou chvíli udržela
víno, to jest šťávu, kterou jsem ráno vymačkal z nabobtnaných rozinek. Podle
takzvaných mexických fakult to bylo v extrémních případech po vo le no. Hostii za sto -
u pi la houska, kterou jsem si mohl koupit, protože malý nákup jsem už měl povolen.
Zpaměti jsem znal základní texty mše. Pak už bylo třeba jen dát pozor, aby mě nikdo
nepřistihl (Mádr 2007, s. 38).

Przed Bo żym Na ro dze niem 1952 ro ku Mádr zo stał prze nie sio ny
do wię zie nia na Pankrác. Na stę p nie po półto ra mie siąca prze wie zio no
go do Mírova – jed ne go z naj cię ż szych wię zień dla wię ź niów po li ty -
cz nych – i tam przy dzie lo no do od działu dla księ ży. Spo t kał tam m.in.
Františka Va le nę, Fe li xa Davídka, Václava Ra zi ka, swo je go współ-
praco w ni ka Mi ro s la va To m ka i Ja ku ba Ze m ka. Mádr naj pierw ze sta -
rych sznu rów do słomy ro bił no we, pó ź niej pra co wał w tzw. vatárne –
szył pod sze w ki i wy pełnie nia do ma ry na rek. Wiosną 1955 ro ku księ ża 
zo sta li odi zo lo wa ni od re szty wię ź niów46. Stan zdro wia Mádra nie był 
do bry, dzię ki tro s ce współwię ź niów do stał się do wię zien ne go szpi ta -

la, tuberárny, w któ rym spę dził pa rę mie się cy. Tam spo t kał się z Iva -
nem Ma sti lia kem, gre koka to li kiem, z dr. Nevšímalem, szcze gó l nie
zaprzy ja ź nił się w tym cza sie z oj cem Ja nem Evan ge listą Ur ba nem.
Da je o nim na stę pujące świa de c two: 

Byl to výrazně otcovský typ. Za prvních deset let vězení připravil ke křtu a pokřtil
kolem pětadvaceti konvertitů. Jednou mi řekl, že díky mimořádným zmocněním
udělil ve vězení všechny svátosti, až na kněžské svěcení (Mádr 2007, s. 40). 

Po opu sz cze niu szpi ta la Mádr wró cił do ośmio go dzin nej pra cy:
skle jał to re b ki, ro bił návlečky, me ta lo we me t ki w kształcie ry b ki (por.
Vaško 2008, s. 220), so r to wał owo ce i ce bu lę („což po každé zna me na -
lo vi ta mi no vou kúru”, Mádr 2007, s. 40). Przez osta t nie dwa la ta
opiłowy wał me ta lo we czę ści do apa ra tów dla fa bry ki Me o p ta w Pře-
rove47. Wię ź nio wie sta ra li się jak naj szy b ciej wy ko nać na ka zaną nor-
mę, by zająć się in ny mi pracami. Przy to czo ny fra g ment wspo mnień
ilu stru je pra cę in te le ktu alną i du chową wię ź niów. Uka zu je, jak
w trudnej dla nich sy tu a cji po tra fi li się ode rwać od wię zien nej rze czy -
wi sto ści i roz wi ja li swą oso bo wość i zdo l no ści:

Dlouho nám tak vydržel „studijní stůl“, ke kterému patřili Felix Davídek, Jindřich 
Jenáček, františkáni Josef Bárta a Sta ni s lav Juřík, je zu i ta Rudolf Vašíček, laik z praž-
ského kroužku Katolické akce Václav Vaško a další. Po ranní modlitbě jsme mívali
při mechanické práci seminář s přednáškami, di sku se mi a plány do bu dou c no sti.
Vzniklo tam i mnoho psaných textů. Davídek napsal stručné dějiny fi lo so fie a solidní
studii o exi sten cia lis mu, královéhradecký pro fe sor diecézní- ho semináře Josef Hájek
obecné církevní dějiny, je zu i ta Vašíček tomistické pojetí logiky, on to lo gie, etiky
a ko s mo lo gie, dominikán Re gi nald Dacík ka pi to ly z do gma ti ky a aske ti ky, slovenský
je zu i ta Vilerián Zavarský, který stu do val malířství v Paříži, poskytl přehled dějin
umění, Bárta napsal pro laiky z jiných oddělení populární úvod do křesťanské fi lo so -
fie a pak i do te o lo gie. Já jsem napsal me to di ku vědecké práce, mnohé se mi při tom
rozsvítilo na trva lo, a fundamentální te o lo gii pro laická oddělení. Katoličtí laici na
oplátku přispěli k našim literárním hodům. Bývalý sekretář pre zi den ta Beneše a čes-
koslovenský zástupce v UNESCO v Paříži, JUDr. Mojmír Vaněk, poslal na kněžské
oddělení vynikající studii o dějinách moderní evropské hudby. Václav Vaško48, který

47 O zajęciach więźniów por. Vaško 1994, s. 284.
48 Wspomnienia Václava Vaško o więzieniu na Mírove: 2001, s. 241–255, 2008,

s. 218–220, O Mádrze: 2001, s. 248, 250–252, 254, 2008, s. 218–220.

46 Mádr pisze, że na Mírovie było 240 księży (Mádr 2007, s. 39), Josef Ondok
wskazuje liczbę ok. 200, podobnie Jakub Zemek (Ondok 2007, s. 19). Por. Synek
2013, s. 86–87.
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mezi námi ab so l vo val čtyři roky, téměř by se dalo říci bohosloveckého semináře i se
zkouškami z některých disciplín, napsal pro laiky z jiných oddělení zajímavé
pojednání o křesťanském manželství.
   I když naše intelektuální činnost ni k dy neo cha bo va la, literárně se ve větší míře
mo hla pro je vo vat až v druhé polovině padesátých let, kdy vězeňský režim zmírnil
svou tvrdost. Zejména po 20. sje z du sovětských komunistů, silně ovlivněném Ni ki tou 
Chruščovem, to by lo znát. Nemívali jsme už hlad, méně často docházelo k tvrdému
zacházení, do kon ce jsme si mo hli objednávat no vi ny a časopisy. […] Dělali jsme si
výstřižky, vy pi so va li důležité věci. Tak vzni kla naše příruční mini kni ho v na. […]
Největší význam měl však náboženský týdeník bez názvu, který vydávalo kněžské
oddělení pro jiná oddělení v le tech 1956 až 1960. (Po velké amne stii v kve tou 1960 se
to tiž naše oddělení roz pa d lo a nás čtrnáct zbylých kněží převezli do Va l dic.) Ini cia ti va 
k vydávání týdeníku vyšla od laiků. […] op sal jsem evan ge lium z příští neděle, přidal
stručnou ho mi lii. Vše se vešlo na malý dvojlístek, který se dal složit do dlaně a v pří-
padě nebezpečí vložit do úst a spo l k no ut. […] Ob sah našeho nedělního čtení se
mezitím roz rostl. By ly v něm i stručné zprávy z katolického světa, po kud se k nám
nějak do ne s ly, re a kce na protináboženské výpady v ti sku, ukázky z Renčovy, Zahrad-
níčkovy i Jenáčkovy tvor by za mřížemi.
   Ja ko ve středověkých klášterech zřídila se zásluhou královéhradeckého kněze Jo -
se fa Blahníka na jedné ce le písařská dílna, ve které se náš týdeník roze pi so val až
devětkrát, je den exemplář pro každé oddělení s našimi li d mi. […] Od ha do va li jsme,
že se stával do ru kou nejméně dvěma až třem stovkám vězňů, téměř vesměs politic-
kých (Mádr 2007, s. 40–43; por. Vlček 2006, s. 254).

Ko lejną akcją sa mo kształce niową było na ucza nie ję zy ków ob -
cych. Wię ź nio wie uczy li się an gie l skie go, nie mie c kie go, fran cu skie -
go, ro sy j skie go i pol skie go. Nie za nie dby wa no ta k że spraw du cho -
wych. W wię kszo ści księ ża spo wia da li – w ko le j ce do le ka rza, w cza -
sie spa ce ru, pro wa dzi li du cho we roz mo wy, od pra wia li msze świę te –
ho stie za stę po wały bułki, wi no wy ra bia ne było z ro dzy nek, wię ź nio -
wie mo gli pra wie w każdą nie dzie lę przy stę po wać do ko mu nii świę -
tej. Za rów no Mádr, jak i in ni wię ź nio wie wska zują, że w wię zie niu
na wiązy wa li bli skie re la cje z oso ba mi z in nych wy znań: 
[…] s členy ostatních křesťanských církví jsme drželi pohromadě a byli si bratry –
tady se už tehdy fo r mo va la ekumena. […] Nádherný byl ve věznicích tehdy ještě
neobvyklý eku me ni s mus (Vlček 2006, s. 255, 257). 

Wszy stko działo się po ta je m nie. Sta ra no się ela sty cz nie do sto so -
wać do pa nujące go w wię zie niu porządku i tam, gdzie ty l ko było to

mo ż li we, wy ko rzy sty wać lu ki. W ra zie na kry cia wię ź niów przez do -
zo r ców gro ziły im cię ż kie ka ry49. Kapłani by li odi zo lo wa ni od re szty
uwię zio nych, gdyż re żim bał się, że księ ża będą prze ka zy wać wa r to -
ści, któ re ko mu ni ści chcie li zwa l czyć. Jak za uwa żył Mádr:

I v kriminále se dalo duchovně žít. Žádná nuda. Přes kriminály se připravovala
bu do u c nost, ve vězeních byla zdravá část národa, na politické vězně byl spoleh […].
Taky jsem se bál, jsem jenom člověk. Ale i člověk si může vypěstovat silnou
duchovní bázi. Přijdou, zbijou mě, zavřou... a on si předem odpoví: „No a co?!
Nebudu první ani poslední”. Množství bratří a sester zemřelo za Boží pravdu a lásku
(Mádr, Nejezchlebová 2005).

Po amne stii w 1960 ro ku uwo l nio no część kapłanów, a czte r na stu,
wśród nich Mádra50, prze wie zi no do wię zie nia w Valdicích (Ka r to u-
zích). Ksiądz Oto spę dził w nim ko le j ne sześć lat. Wraz z m.in. Jo se -
fem Zvěřinou, Antonínem Man d lem, Ja nem Ba p tistą Bártą, Václa-
vem Ra zi kem i Ja nem Evan ge listą Víchou pra co wał ja ko szli fierz
kryształowych lu ster (por. Novotný 2013, s. 318–319; Vlček 2006,
s. 255–256). Po do b nie jak na Mírovie stwo rzy li pracovní ko m bajn
i za j mo wa li się pracą in te le ktu alną i du chową. Mádr „byl skutečnou
duší a hla vou »muklovského« vzdělávaní” (Syn ek 2013, s. 137).

22 cze r w ca 1966 ro ku Mádr zo stał zwo l nio ny. W wię zie niu spę dził 
„15 let, 3 tyd ny a 3 dny” (Mádr 2003). Tak to sko men to wał: 

Vězení byl kus mého života. Pro křesťana je všechno dar Boží (Mádr,
Nejezchlebová 2005).

W cza sie, gdy Mádr i wie lu in nych cze skich te o lo gów sie działo
w wię zie niach, trwały ob ra dy II so bo ru waty ka ń skie go. Sto li ca Apo -
sto l ska za bie gała, aby w ob ra dach ucze st ni czył choć je den bi skup
z Cze chosłowa cji51. Ja ko je dy ny we wszy stkich czte rech se sjach

49 O więzieniu na Mírovie por. Ondok 2007, s. 16–36.
50 Został uznany jako szczególnie nie bez pie cz ny dla reżimu (Vlček 2006, s. 255;

Synek 2013, s. 95).
51 Gdy w 1959 roku papież Jan XXIII ogłosił przy go to wa nia do II soboru waty-

kańskiego, wzywając wszystkich biskupów do uczestnictwa, w Czechosłowacji było
ich 20 (nie licząc tajnie wyświęconych), urzędowało zaledwie czterech z nich, ośmiu
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uczest ni czył František Tomášek. 20 lu te go 1965 ro ku pa pież Pa weł VI 
mia no wał bpa Jo se fa Be ra na kar dy nałem52. Wład ze komu ni sty cz ne
zgo dziły się na je go wy jazd do Rzy mu53 (Vaško 1994, s. 285; Balík,
Hanuš 2007, s. 41–43, 45–46). 20 wrze ś nia na ob ra dach Be ran wy-
głosił słyn ne prze mó wie nie O wol no ści su mie nia54. 

Po opu sz cze niu wię zie nia Mádr za mie sz kał w do mu Václava Vaš-
ko. Dzię ki nie mu i je go za chę cie od wie dził kar dy nała Tomáška, wkrót-
ce stał się je go wspa r ciem, do ra dzał, two rzył gre mia do ra d ców, pi sał
te ksty prze mó wień lub przy go to wy wał sche mat my śli dla kar dy nała
(Mádr 2003; Vlček 2006, s. 263–264). Służył w ten spo sób do je go
śmie r ci, stając się jed nym z naj waż nie j szych do ra d ców.

Tak jak wię kszość księ ży, nie mających zgo dy władz na działal -
ność, Mádr po dej mo wał ró ż ne pra ce, w któ rych zna le zie niu po ma ga li
mu by li współwię ź nio wie: od paź dzie r ni ka 1966 ro ku pra co wał ja ko
sa ni ta riusz55, na stę p nie od sty cz nia 1967 ro ku w ma ga zy nie ka b li, po
ro ku Bo na ven tu ra Bouše odstąpił mu pra cę ku sto sza in we nta rza mu -
zea l ne go w Mu ze um hlavního města Pra hy, pra co wał tam do pra skiej
wio s ny. Po ro ku 1968 akty w nie włączył się w działania opo zy cy j ne
i stał się spi ri tus mo vens kato li c kie go sa mi z da tu.
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bývalého Studijního ústavu MV sign. 305–739–2/79 a S–545–7/19, 20

ABS, a. č. 670 BN (svazek vedený k Olze Stavělové a spol.)
ABS, Správy sledování a. č. SL–3033 MV (svazek vedený k osobě Pavola Čarnogur-

ského, nar. 1908); 
ABS, Správy sledování a. č. SL–3517 MV (svazek vedený k osobě Františka Kubíč-

ka, nar. 1913); 
ABS, Správy sledování a. č. SL–3907 MV (svazek vedený k osobě Edeltraudy

Novákové, nar. 1927)
ABS, Správy sledování a. č. SL–6815 MV (svazek vedený k osobě Jolany Polákové,

nar. 1951). 
ABS, svazek X. správy vedený k římskokatolické církvi, a. č. H–713 MV
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