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Kardinál ·pidlík a Jan Charvát.

Osobní vzpomínky na Tomá‰e Josefa kardinála ·pidlíka

PoÏádal jsem pana Charváta
o vzpomínky na setkání s kardiná-
lem ·pidlíkem.

Pane Charváte, kardinál ·pidlík
Ïil v Centro Aletti na Via Paolina, za-
tímco vy jste pÛsobil v Nepomuce-
nu. Jak jste se seznámili?

Pfiedev‰ím musím ujasnit, Ïe i kdyÏ
po jmenování kardinálem bydlel otec
·pidlík mimo Nepomucenum, byl na
této koleji stál˘m hostem a jejím ne-
díln˘m ãlenem. VÏdyÈ zde pÛsobil ja-
ko spirituál od r. 1951 aÏ do roku
1989, cel˘ch 38 let.

Kdysi dávno, je‰tû pfied sv˘m po-
bytem v ¤ímû, jsem v âeské televizi
vidûl besedu s kardinálem ·pidlíkem.
Jeho názory mû velmi zaujaly a v du-
chu jsem si fiíkal, Ïe s tak úÏasn˘m
a vzdûlan˘m ãlovûkem bych se velmi
rád setkal. Pozdûji, v ¤ímû, nûkdy
v roce 2009, jsem se dozvûdûl, Ïe si
otec ·pidlík zlomil nohu. Rozhodl
jsem se ho nav‰tívit a potû‰it v dobû,
kdy se uzdravoval. Setkání zprostfied-
koval mÛj dobr˘ znám˘ P. ThDr.
Richard âemus, SJ. Na setkání jsem
se pfiipravil; doma jsem zakoupil kni-
hu Boskovice ve fotografiích a také
publikaci k v˘roãí zaloÏení Doubra-
vice. Oba tyto drobné dárky udûlaly
otci ·pidlíkovi skuteãnou radost.
ProhlíÏel si jednotlivé fotografie
a hned vzpomínal: „Sem jsme jako
dûcka chodívali a tady také… a jejda,
tady to znám moc dobfie…”

Kardinál ·pidlík mûl tehdy zlome-
nou nohu v krãku, jak se mu to stalo?

To jsem chtûl také zjistit; zeptal
jsem se ho: „Otãe kardinále, co jste
dûlal, Ïe jste si zlomil nohu?”
Odpovûdûl: „Ále, ani se neptejte,
stal jsem se obûtí internetu!” a usmí-
val se. KdyÏ vidûl mÛj nechápav˘
v˘raz, tak doplnil: „Zamotal jsem se
do pfiívodního kabelu poãítaãe pro
internet a spadl jsem.” 

Poznal jsem, Ïe aã je kardinál vy-
sok˘m duchovním hodnostáfiem, rád
se obejde bez oficialit. TakÏe jsem si
troufl mu fiíct: „Otãe kardinále, musí-
te se léãit; tady jsem vám donesl me-
dicínu!” „Medicínu? A jakou pak
to?” OdváÏnû jsem vytáhl tfii vychla-
zené Plznû, naãeÏ se otec ·pidlík za-
ãal smát; dopadlo to tak, Ïe na oplát-
ku nalil on mnû ‰tamprli Becherovky
a pfiiÈukli jsme si na zdraví.

Pozdûji si postûÏoval: „Nedávno
za mnou pfiijel Milo‰ Forman aÏ
z Ameriky. Teì tady v ¤ímû byl pan
Klaus, a kdyÏ zjistil, Ïe marodím,
tak se za mnou ani nestavil…”
Utû‰oval jsem ho: „Co máte z toho,
pfii‰el jsem za vámi aspoÀ já!” A za-
se jsme se od srdce zasmáli.

Po návratu do Nepomucena pfii-
‰el za mnou otec âemus a fiekl mi,
Ïe kardinála ·pidlíka moje náv‰tû-
va opravdu potû‰ila, Ïe to byla ví-
taná zmûna od rÛzn˘ch oficiálních
hostÛ.

Nedlouho potom se v Nepomuce-
nu konala nûjaká oslava, které se
kardinál ·pidlík také úãastnil.
Z Centra Aletti ho pfiivezl monsig-
nore Franti‰ek Koutn˘ a z vozu mu
pomáhal páter Richard âemus. Já

jsem stál opodál mezi ostatními,
ktefií kardinála vítali; chtûl jsem si
pofiídit pár snímkÛ. Otec ·pidlík si
mû v‰iml, vytrhl se Richardovi, kte-
r˘ mu pomáhal do schodÛ budovy,
drobn˘mi krÛãky cupital ke mnû,
roztáhl ruce a volal „tak pojì, pojì
Jene!” KdyÏ ke mnû do‰el, tak pfied
zraky mnoha lidí mne objal. Musím
fiíct, Ïe to byla pro mû velice do-
jemná situace.

V prÛbûhu dal‰ích let, aÏ do jeho
smrti, jsem mûl moÏnost se s kardi-
nálem ·pidlíkem ãasto setkávat pfii
nejrÛznûj‰ích oficiálních i pfiátel-
sk˘ch pfiíleÏitostech a jeho vzácná
povaha vzbuzovala mÛj stále vût‰í
obdiv.

Mûl nûjaké oblíbené jídlo?
Samozfiejmû, byl to normální ãlo-

vûk, jako my. Mûl stra‰nû rád buch-
ty. V Nepomucenu se o jídlo stará
ãesk˘ fiád Milosrdn˘ch sester sv.
Karla Boromejského, tedy „Boro-
mejky”, které peãou zvlá‰È dobré
buchty. Pfii náv‰tûvû Nepomucena
jednou dostal kardinál ·pidlík se-
bou „v˘sluÏku”; zabalené, ãerstvû
upeãené buchty. KdyÏ se ráno dru-
hého dne probudil, sestra, které
o nûj peãovala, mu je nabízela
k snídani: „Otãe kardinále, máte ta-
dy buchty od Boromejek z Nepo-
mucena, mÛÏete si vybrat – s má-
kem, s tvarohem, nebo s povidlím?”
Odpovûì kardinála ji rozesmála:
„Pûknû jednu po druhé…”

Ale na druhou stranu byl také ne-
obyãejnû skromn˘. V Nepomucenu
jsem byl svûdkem toho, Ïe poprosil
sestry: „Nemáte hrnek mléka a kou-
sek chleba?” Pfiitom si samozfiejmû
mohl pfiát cokoliv a urãitû by mu
bylo s láskou vyhovûno.

Z va‰eho vyprávûní je patrno, Ïe
jste si ke kardinálu ·pidlíkovi vy-
tvofiil velmi vfiel˘ vztah.

Ano, to je jistû pravda. Byl to ne-
obyãejnû dobr˘, laskav˘, moudr˘
a krásn˘ ãlovûk, kter˘ mûl i ve
svém pokroãilém vûku velice byst-
r˘ mozek. Dovedl se bavit, mûl rád
humor a ãasto jej ve velice jemné
a inteligentní formû pouÏíval.
Daleko vzdûlanûj‰í lidé neÏ já, jsou
povoláni k tomu, aby posuzovali je-
ho dílo, které má hodnotu teologic-
kou i filozofickou. Já jsem si na
nûm nejvíc cenil toho, Ïe dokázal
své krásné my‰lenky vyjádfiit nato-
lik srozumitelnû, Ïe jimi zaujal ne-
jen posluchaãe odborné a vysoce
vzdûlané, ale i obyãejné lidi, jako
jsem já.

Otec ·pidlík se vÏdy usmíval
a svou dobrou náladou a pozitiv-
ním my‰lením dokázal nakazit ‰i-
roké okolí. Tak si ho pamatuji já
a tak je uloÏen v mém srdci.

Pane Charváte, 
dûkuji vám za rozhovor.

Text: Petr Hanáãek 
Foto a popisky: archív J. Charváta

U kardinála ·pidlíka doma v Centru Aletti.

Pan Jan Charvát z Doubravice nad Svitavou pob˘val s men‰ími pfiestávkami od roku 2008 aÏ do loÀského
roku v ¤ímû, v papeÏské koleji sv. Jana Nepomuckého (Nepomucenu), coÏ je semináfi pro ãeské bohoslovce
v ¤ímû. Bûhem svého pobytu se setkal s mnoha zajímav˘mi osobnostmi, vãetnû nejvy‰‰ích církevních pfied-
stavitelÛ. Nejvíce na nûho zapÛsobil kardinál ·pidlík, rodák z Boskovic, se kter˘m byl v ãastém osobním sty-
ku aÏ do jeho skonu v dubnu 2010. Tomá‰ kardinál ·pidlík byl v˘znaãn˘m hodnostáfiem centra kfiesÈanského
dûní ve Vatikánu. PÛsobil jako spirituál v Nepomucenu, jeho ãeské páteãní promluvy v Radiu Vatikán byly pfie-
kládány do mnoha dal‰ích jazykÛ. Pfiedná‰el jako emeritní profesor na PapeÏském orientálním institutu, ve-
dl duchovní cviãení (exercicie) papeÏe Jana Pavla II. a fiímské kurie. Byl dÛstojn˘m pokraãovatelem díla v˘-
znaãn˘ch ãesk˘ch teologÛ, pfiedev‰ím kardinála Berana, jenÏ získal takovou proslulost, Ïe byl po své smrti
pohfiben po boku papeÏÛ v kryptách chrámu sv. Petra v ¤ímû, jen nûkolik málo metrÛ od hrobu sv. Petra.

* 17. 12. 1919 Boskovice
† 16. 4. 2010 ¤ím


