TOHLE TAKÉ BYLY VÁNOCE
Svátky Vánoc, svátky klidu, míru a pokoje mezi lidmi. Končí
další rok normalizace 1979. Lidé se chystají oslavit příchod
toho, jenž má spasit tenhle podivný svět. Náhle se v obchodech
objevují nedostatkové potraviny a jiné zboží, které mají zakrýt
tu pravou podstatu Vánoc a importovat k nám Dědu Mráze
z daleké Sibiře. Ale i ti nejzarytější, nejkovanější mocní si
v skrytu svých domovů a za těžkými závěsy na oknech
připravují svůj Štědrý večer. Navzdory době a všem. Na severu
Čech náhle zazní mohutná detonace. Svět se zastavil. Dynamit
zlikvidoval další z kostelů, jednoho z těch tří, které byly
povoleny v tom roce zlikvidovat církevnímu tajemníku. Kostel
Nejsvětější trojice ve Verneřicích se změnil v hromadu sutin.
Dílo člověka ukončilo jeho život. Na jednom místě v okolí
Veveřic (okres Děčín) stálo osm kostelů. Každoročně se zde
konaly masové poutě. “Bylo to mimořádné místo v celé krajině,
kde bylo osm kostelů na malém místě. Sedm z osmi kostelů šlo
k zemi během roku a půl. Není nic tristnějšího než vidět nad
kostelem pásový dopravník, který kostel zasypává tunami písku
a hlíny, aby ho tak zcela vygumoval z povrchu světa. Bohužel
z mysli lidí ne. Tohle tu již jednou bylo. O nějakých čtyřicet let
dřív, když po jednom úspěšném atentátu na katana našeho
národa, zmizela celá vesnice a s ní i kostel. Též zlikvidovaný dynamitem. Jak vypadala a proč nenávratně
zmizela řada kostelů, kaplí a synagog ze severu Čech? (500 sakrálních staveb). „Takhle přišli z okresu a
řekli, ty kostely se musí demolovat, protože Němci chodí a fotí to, a potom je to publikované v německých
časopisech: takhle vypadají naše bývalé německé vesnice.“ Tohle byla oficiální pravda mocipánů, kteří
chtěli vykořenit vše původní, vytvořené lidským rozumem a umem. Ještě na rok 1990 mněli tihle experti na
novou kulturu naplánovanou likvidaci devíti kostelů na Lounsku. Byla to místa modlitby, kam každou
neděli mířily davy věřících. Dnes jsou z nich v lepším případě ruiny, mnohdy zmizely úplně. Na jejich místě
jsou dnes (už bývalé) povrchové lomy, vodní nádrže a vojenské újezdy. Řadu kostelů v severních Čechách
potkal tento osud v druhé polovině 20. století. Jejich příběhy mapuje Výstava „Zničené kostely severních
Čech 1945-1989“. Výstava probíhá ve výstavním sálu Národní knihovny České republiky v pražském
Klementinu od 9. prosince 2011 do 21. ledna 2012, přičemž zpřístupněna je od úterka do neděle v době od
10.30 do 18.00 hodin, s výjimkou 24. a 26. prosince 2011 a 1. ledna 2012. Podle kurátora výstavy Michala
Stehlíka je nutné připomenout také to, že nešlo o nějaké anonymní ničení, ale za devastací kostelů stála
konkrétní rozhodnutí většinou stále ještě žijících lidí.
Není to žádná dávná historie, nejvíce kostelů bylo
v severních Čechách zničeno okolo roku 1980. Tři kostely
v r. 1986. Výstava může být podle litoměřického biskupa
Jana Baxanta impulsem k aktivitě. „Možná se v lidech
objeví otázka: Co my tváří v tvář těmto památkám, které
vytvořili naši předkové, zanecháme těm, kteří přijdou po
nás?“
Výstava bude jistě putovní. Organizátoři už evidují 14
žádostí o její umístění. Naplánujme si v klubech KD
návštěvu této jistě velmi emotivní výstavy, nad kterou
převzal záštitu pražský arcibiskup Dominik Duka OP.
Zapomínat nesmíme.
Připravil Frič Jaroslav-Norek

