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Předmluva 

Na stránkách této studie bych chtěl seznámit čtenáře s PhDr. Pavlem Křivským, 

výraznou nicméně kontroverzní osobností českého skautingu, jejíž stopy jsou 

v českém skautském hnutí dodnes patrné. Mým záměrem bylo vyhledat a za-

znamenat vzpomínky na Pavla Křivského se snahou o maximální nestrannost 

a objektivitu. Jako každá výrazná osobnost měl totiž a dodnes má i on své četné 

obdivovatele, ale také ty, kteří ho viděli a stále vidí jinak. Tak je jimi také vní-

mán, představován a hodnocen. Budu proto citovat z pramenů příznivců i od-

půrců. 

Pavel Křivský byl nepochybně mimořádně vzdělaný filosof, teolog, myslitel, na-

daný velkým charizmatem, jímž oslovoval a v podstatě stále oslovuje především 

mladé lidi. Proto má i dnes své oddané a věrné pamětníky a pokračovatele. Byl 

celoživotním hledačem krásy a ušlechtilosti. Hluboké sociální cítění ho posléze 

přivedlo na zcela levicový okraj politického horizontu, bohužel v době pro tuto 

zemi nejkritičtější. Ale i tam se stal nepohodlným a zaplatil za to roky svobod-

ného života. Některými je chápán a představován tak, že lidsky a skautsky ve 

svém životě selhal nejen „na svobodě“, ale a to především ve vězení, pro jiné je 

trvale hoden obdivu a následování.  

Pokusil jsem se shrnout všechny mně dostupné prameny a uvést je v této studii, 

aniž bych si snad osoboval právo pronášet své soudy. V naději, že takto bude 

moje studie o Pavlu Křivském přijata a chápána, ji předkládám nezaujatým čte-

nářům. 

Jiří Čejka – Péguy ŘSV 
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PAVEL KŘIVSKÝ  
a jeho KRUH – pro a proti 

 

 

Úvodem 

PhDr. Pavel Křivský (* 12. 11. 1912, † 15. 12. 1989) představuje svým způsobem zcela mi-

mořádnou a zároveň velmi kontroverzní charismatickou osobnost, která dodnes výrazně 

ovlivňuje české skautské hnutí, do jehož historie se trvale zapsala. 

Křivského komplikovaný život a osud způsobil, že je některými skauty ostře kritizován 

a odsuzován, zatímco mnohými dodnes velmi glorifikován a obdivován. Vedle těchto dvou 

skautských skupin je velmi příznivě hodnocen a přijímán badateli z jeho vědního oboru. Kro-

mě toho, samozřejmě, existuje velká skupina těch, skautů i neskautů, kterým Křivského jmé-

no nic neříká, a jeho pohnutý osud je nezajímá.  

Dokumentační skupina Skautského oddílu Velena Fanderlika, složená převážně z muklů 

a disidentů, která vydala mimo jiné sborník „Akce StB POLOM, proces se skupinou František 

Pavel Křivský a klatovští skauti v zrcadle dokumentů státní bezpečnosti“ (Sborník č. 5, SOVF 

Praha, 2008), zaujala ke Křivskému velmi kritický až odsuzující postoj. Naproti tomu význam-

né osobnosti vědy a kultury hodnotí Křivského jako člověka i jako badatele velmi pozitivně. 

Měl jsem možnost o Křivském hovořit, respektive e-mailovat se dvěma leopoldovskými muk-

ly, z nichž jeden prošel skautskou výchovou a ke skautingu se stále hlásí. Oba v tuto dobu žijí 

v zahraničí, jeden ve Švýcarsku a druhý ve Spojených státech.  

A konečně přichází na scénu pozoruhodná skupina původně skautů a skautek respektive ro-

verů a rangers, dnes oldskautů a oldskautek, z nichž mnozí již byli povoláni na věčnost. Tato 

rozsáhlá skupina, původně tvořící Křivského KRUH, představuje zvláštní trvalé společenství 

komunistů, bývalých komunistů, antikomunistů, spolupracovníků StB, věřících i ateistů, emi-

grantů-exulantů. (…) Jde vesměs o vzdělané skauty a skautky, jejichž počet svého času dosáhl 

několika set. Ti všichni prošli Křivského KRUHEM, poznali jeho výchovné metody a stali se 

nositeli jeho idejí, jež v rámci skautského hnutí přenášejí na současné a lze říci svým způso-

bem i budoucí skautské generace. Pavla Křivského doslova glorifikují. Proslulé roverské kurzy 

na Beníškách, které jsou dodnes KRUHem se značným úspěchem pořádány, mají vysokou 

odbornou úroveň a setkávají se s mimořádným zájmem. Vycházejí z výchovné metody, kte-

rou v KRUHu zavedl Pavel Křivský. Jedním z pořadatelů těchto kurzů byl Václav Břicháček – 

Gigant, který zemřel v roce 2010.  
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Pnutí, které v důsledcích těchto složitých vztahů, vzniklo v obnoveném Junáku po listopadu 

1989, přetrvává dodnes a bylo jedním z důvodů, proč mnozí skauti a skautky odešli z Junáka 

a založili několik dalších českých skautských organizací. 

 

 Václav Břicháček – Gigant a KRUH 

Stručná charakteristika Václava Břicháčka – Giganta může dobře ilustrovat podstatu KRUHu. 

Břicháček – čestný náčelník Junáka, původně člen KSČ čili komunista, spolupracovník StB 

(ÚSTR – Václav Břicháček * 14. 06. 1930, Písecký, 707845 a řada dalších informací) charisma-

tická osobnost, která spolu s řadou svých věkově blízkých spolupracovníků, vesměs se hlásí-

cích ke KRUHu Pavla Křivského, významně ovlivnila a stále svým způsobem ovlivňuje 

v mnoha směrech činnost současného Junáka (Junák – český skaut, z.s.). Na internetu se 

v souvislosti s Gigantovým úmrtím objevil nekrolog „Václav Břicháček zemřel“, jehož auto-

rem je skaut Radovan Horák – Radil. Protože právě tento nekrolog je jedním z důvodů, proč 

jsem se po zralé úvaze rozhodl tuto úvahu napsat, dovolím si ho zde uvést jako zdroj Radilo-

vých osobních zkušeností a poznatků o skautské výchovné činnosti Václava Břicháčka. I když 

musím zmínit, že i Radilovo skautství bylo, jak jsem se dozvěděl, podrobeno kritice, ale po-

drobnosti neznám. Informace mám jen z ústního podání – z druhé ruky. 

Téma „Pavel Křivský, KRUH a současná činnost a působení členů KRUHu v českém skautském 

hnutí, zejména v Junáku“ se stalo předmětem mých rozhovorů a korespondence nejen se 

skauty, ale i neskauty – často velmi vzdělaných lidí, kteří Křivského osobně poznali a měli tak 

možnost jej, ale také jeho následovníky kvalifikovaně charakterizovat.  

V časopise/sborníku „Paměť a dějiny“ 2013 (1) na str. 14–24 je publikován obsahově velmi 

bohatý rozhovor Jana Cholínského s Jiřím Zachariášem – Pedrem o dějinách českého skautin-

gu v době komunismu a jejich odrazu po listopadu 1989 pod názvem „Budoucnost českého 

skautingu je v jeho minulosti“. Pedro v něm odhaluje i některé neznámé či nepříliš známé 

skutečnosti z historie českého skautského hnutí a mimo jiné hovoří také o Václavu Břicháč-

kovi – Gigantovi a dalších odchovancích KRUHu Pavla Křivského. Doporučuji k přečtení. Roz-

hovor je dosažitelný na internetu: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1301/014-024.pdf 

 

 Výhrady k textu sborníku „Akce StB POLOM“ (Kubečková, Rozhoň) 

Ke zmíněnému sborníku „Akce StB POLOM“ ve své magisterské diplomové práci na str. 17 

„Skaut s rudou knížkou. Život Pavla Křivského v letech 1947–1952“ (2015) píše Kateřina Ku-

bečková: „… Problematická je pak kniha Jiřího Kafky a Miroslava Kopta Akce StB Polom, která 

pojednává o vykonstruovaném procesu s Křivským a skupinou klatovských skautů, do jejíhož 

čela byl Křivský uměle přidán. Publikace je založena na otištěných pramenech z Archivu bez-

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1301/014-024.pdf
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pečnostních složek, které autoři nechávají promlouvat samy za sebe. V doplňkových textech 

pak kniha podrobně vypovídá o klatovské skupině, jejich jednotlivých členech, o samotném 

procesu i o jeho dozvucích v dalších letech. Zmíněné jsou i následné či podobné procesy 

s činovníky Junáka a samostatné kapitoly jsou věnovány osobě Křivského. Přes hojnost otiš-

těných pramenů z fondu Archivu bezpečnostních složek zde však chybí širší pramenná základ-

na u doplňkových textů kapitol, není tedy možné dohledat zdroje nabízených tezí. Přímo 

o Křivském jsou zde tak uvedeny nepodložené informace, u nichž není jasné, z jakých prame-

nů vycházejí. Autoři ve své knize užívají místy až útočnou rétoriku a věnují pozornost pouze 

vybraným (a prameny nepodloženým) střípkům z Křivského života, které uměle dávají do 

souvislosti tak, aby Křivský vyzněl v horším světle, aniž k tomu udávají opodstatněný důvod.“  

K témuž uvedenému sborníku rovněž píše Michal Rozhoň v poznámce pod čarou ve svém 

příspěvku předneseném na Malém filosofickém sympoziu k 100. narozeninám PhDr. Pavla 

Křivského, pořádaném Městským muzeem v Chotěboři ve spolupráci s Gymnáziem Chotěboř 

15. 11. 2012 a vydaném ve sborníku Městským muzeem v Chotěboři v roce 2013: „U všech 

zmíněných otázek (viz níže) je zajímavé srovnat dva zdroje. Na jedné straně publikace vydané 

členy Kruhu doplněné jejich osobními vzpomínkami, o které se s námi podělili, a publikaci 

autorů Kafka (Rozhoň píše Kavka) a Kopt (Kafka J., Kopt M. ‚Akce StB POLOM Proces se sku-

pinou František Pavel Křivský a klatovští skauti v zrcadle dokumentů státní bezpečnosti‘, Pra-

ha, SOVF 2008). V prvním případě se nám Křivský ukazuje jako velmi vzdělaný a citlivý člověk 

oddaný službě druhému, ale tato vzpomínka rozhodně není podána nekriticky, což je velmi 

důležité. Pro jeho žáky to nebyl oslavovaný člověk bez chyb, dokonce ho ani neoznačuji za 

nějakého hrdinu. Pro ně to byl prostě jejich učitel, který jim hodně dal. Kafka a Kopt jej ukazu-

jí ve zcela opačném světle. Bohužel tak činí i ‚bulvárními‘ informacemi, které jsou jednak ne-

podstatné (pokud nejsou činěny s hlubším porozuměním), ale mají tendenci v naší bulvární 

společnosti neobyčejně houževnatě žít a snadno zastíní vše ostatní. Nechceme se vydat stej-

nou cestou, proto zde neuvádíme konkrétní informace, lze je najít v citované publikaci, která 

je jinak velmi zajímavá, co se týče mapování jedné z akcí Státní bezpečnosti v 50. letech.“ 

 

 Radovan Horák – Radil a jeho nekrolog Václava Břicháčka – Giganta 

Vraťme se ke Gigantovi, jedné z největších respektovaných autorit Křivského KRUHu 

a zamysleme se nad tím, co o něm v nekrologu píše Radil. Radovan Horák – Radil píše 

o Gigantovi: „… jeho rukopis charismatické osobnosti se vepsal do soudobého českého skau-

tingu nenapodobitelným způsobem. Jako každá výrazná osobnost měl, má a bude mít své 

velké příznivce, ale i odpůrce. Jakkoli se řadím k odpůrcům myšlenek Václava Břicháčka, zprá-

va o jeho úmrtí mě zasáhla. (…) S Václavem jsem měl příležitost se osobně setkat na jeho kur-

zu FONS na Bönischových boudách (Beníšky) v Černém dole v Krkonoších v létě 2007. (…) Vác-

lavu Břicháčkovi nelze upřít, že byl jednou z nejcharismatičtějších osobností, která kdy čs. 

skautingu vévodila. V době mého návratu do skautského dění před pěti léty mi bylo jeho jmé-

no však zcela neznámé. V té době se má vnímání současného stavu skautského hnutí silně 
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konfrontovala se vzpomínkami, které jsem si na skautské prostředí udržel z mého dětství 

z počátku 90. let. Zaskočila mě přespřílišná liberálnost v oddílech, odklon od řádu, neochota 

až odpor ke skautskému kroji, nízké až nijaké dovednosti a znalosti ze skautské praxe apod. 

Přes rámec svého výchovného poslání ve svém oddílu jsem se dále zabýval příčinami popsa-

ného stavu. Začal jsem spatřovat, že se postupně vytrácí vůle udržet tradiční prvky, které čes-

ké podobě skautského hnutí vetkly neopakovatelnou jedinečnost. Že se mysl současných vůd-

ců rozešla s pamětí jejich předchůdců, ba co víc – že tento trend se začal těšit široké podpoře 

jak ve vedení Junáka tak i ve stále větším podílu skautských vzdělávacích kurzů. Pochopil 

jsem, že tento trend má své oddané organizační jádro, které lze lokalizovat rovnoměrně mezi 

vzdělávací kurzy GEMINI a zážitkové kurzy FONS. Čas jsem věnoval studiu materiálů, jejichž 

autoři se rekrutovali z těchto řad, a strávil jsem také mnoho času v diskusích s nimi. Postupně 

jsem pochopil, že duchovním otcem tohoto proudu je Václav Břicháček.  

Zaměřil jsem se ve svém pátrání po příčinách odklonu od skautských tradic na jeho osobu, 

studoval jsem jeho myšlenky v jeho pracích a nakonec jsem se osobně zúčastnil zážitkového 

kurzu FONS, abych osobnost Václava a jeho působení na mladé lidi poznal bezprostředně. 

Skutečně mohu podat svědectví o tom, že Václav byl frekventanty kurzu vnímán bez výjimky 

nekriticky a jeho charisma mělo moc mladé lidi bezvýhradně připoutávat. Václav si svého 

daru byl také vědom. 

Někdy si říkám, proč jsem zůstal imunní jeho vlivu? Snad je to tím, že jsem svým ročníkem 

překročil kritickou věkovou periodu, tolik potřebnou pro úspěch indoktrinace zde hlásané tzv. 

skautské moderny. Jakoby se jednalo o pokus, co vše je možné z letité tradice čs. skautingu 

odejmut, aby bylo stále možné nenapadnutelně hovořit o skautingu. V současné době jsme 

svědky výsledku úspěšného experimentu. Tento nový – experimentální – skauting však pozbyl 

svoji donedávna vymezenou tvář.  

Společenství, které se dobrovolně vzdá svých pevných bodů, na kterých bylo vystavěno, pře-

stává růst – do výšky určitě. Odpovědnost za současný stav však nenese Václav Břicháček, ale 

vůdci oddílů, kteří nedokázali své svěřence vést po skautské stezce tak, aby k těmto moder-

nistickým snahám zaujali netečný postoj. Radovan Horák – Radil, 5. února 2010.“ 

Tolik v nekrologu Radovan Horák – Radil. Autora těchto slov neznám, nikdy jsem s ním ne-

mluvil, na e-mail nereagoval. Nicméně považuji za potřebné jeho slova zde předložit 

k zamyšlení, právě pro přímou vazbu mezi učením Pavla Křivského a Václavem Břicháčkem – 

Gigantem, jedním z jeho největších obdivovatelů, obhajovatelů a následovníků. Ve výše cito-

vaném rozhovoru Pedro uznává a respektuje charisma a pedagogické kvality Václava Bři-

cháčka, když k obnově Junáka v roce 1989 o Břicháčkovi a „kružácích“ píše: „U nás se jim 

pozornosti v roce 1989 nedostalo, naopak jejich předchozí činy jsme silně kritizovali. Věděli 

však, v tom vzpomínaném čase, že rozhodující je být u mládeže první. První ji oslovit – 

a Břicháček, zkušený psycholog, věděl, jak na to. Dokázal být u mládeže první a dokázal jí 

první říci svoji pravdu – bez ohledu na to, že jsme mu za to, jak prodával skauting v roce 



Pavel Křivský a jeho KRUH | Stránka 7 z 44   
 

1970, dýchali na záda. Byl u nich prostě první, navíc s hlubokým náskokem profesionálních 

znalostí, které u nezkušené mládeže dokázaly přikrýt jeho skličující, nedůstojnou minulost.“ 

 

 K činnosti Pavla Křivského 

V diplomové práci na str. 39 Kubečková píše: „Zájmem Pavla Křivského ale neustále bylo usi-

lování o obrodu společnosti prostřednictvím výchovy mládeže. Toto své úsilí po rozchodu 

s církví nasměroval do skautingu, který byl a dosud je hnutím vycházejícím z pozitivního vzta-

hu k přírodě a založeným na myšlenkách humanity, demokracie a světového bratrství. Křiv-

ského záměrům a výchovným cílům nejlépe vyhovovali starší a mentálně vyspělejší skauti, 

roveři.“  

Křivský svá shromáždění často zahajoval výroky z díla Otokara Březiny, což není nepodobné 

činnosti českým svobodným zednářům. Zamýšlím se nad tím, zda rozchod Křivského 

s římsko-katolickou církví a jeho životní filozofie a výchovné metody nevycházejí z filozofie 

svobodného zednářství? Doklad pro něco takového však nemám a asi nikdy mít nebudu. Ta-

ké Gigant svá vystoupení zahajoval vhodně volenými citáty významných osobností. Dokázal 

tím důvěrněji oslovit posluchače a upoutat tak jejich pozornost.  

 

 Pavel Křivský a jeho pokusy o sebevraždu 

Dříve než budu pokračovat ve věnování se působení Pavla Křivského ve vazbě na skauting, 

chci zmínit jeden známý fakt. Pavel Křivský se dvakrát neúspěšně pokusil o sebevraždu, což je 

zcela neobvyklé u katolického kněze, byť již bývalého. Lékař a mukl Jiří Krbec vzpomíná, že 

„… mukl Dušek, který byl dokonce z Klatov, byl zachráněn v poslední chvíli, stejně jako 

Dr. Křipský (správně má být Křivský – opraveno mnou), který působil v civilu v Památníku 

písemnictví v Praze na Strahově. Ten mu uvízl v paměti proto, že u něho došlo ke klinické smr-

ti a Jiří ho zachránil aplikací injekcí do srdce“. (Marta Bednářová, K mrtvým se na čaj nechodí, 

Kokos 2000, str. 75–76). Úloha muklů-lékařů byla ve vězeních i na komandech velmi význam-

ná. I při velmi omezených možnostech mohli zraněným či nemocným muklům pomoci nebo 

dokonce zachránit život. Jiří Krbec byl jedním z nich. 

 

 Pavel Křivský pohledem druhých 

Pavlu Křivskému byla se zřetelem na jeho činnost ve skautském hnutí, na jeho působení 

v KRUHu a v té souvislosti na činnost jeho následovníků, na jeho složitý a značně kontroverz-

ní život a na Křivského vědeckou práci věnována značná pozornost. Řada textů takto zamě-

řených je dostupná na internetu. Nebudu zde proto opakovat jeho životopis, ale zaměřím se 
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na jeho výchovné působení nejen ve skautingu, ale také za jeho pobytu v leopoldovské věz-

nici.  

V této souvislosti si dovolím citovat:  

a) z magisterské diplomové práce Kateřiny Kubečkové (2015);  

b) ze sborníku Akce StB POLOM (2008);  

c) ze vzpomínek Luboše Jednorožce, leopoldovského spoluvězně Pavla Křivského, některé 

z nich mi poskytl skaut Josef Cihlář – PeP, další jsem získal přímou e-mailovou korespon-

dencí s Lubošem;  

d) z Úvodu a Slova závěrem Zdeňka Pousty z knihy „Filosofie za mřížemi, Leopoldov, léta 

padesátá“ (1995) a několika mě adresovaných Zdeňkových dopisů, týkajících se Pavla 

Křivského. Zdeněk Pousta je přítelem mého spoluvězně z libkovického komanda Františka 

Bíma, který se s Pavlem Křivským rovněž osobně setkal v leopoldovské věznici.  

Všechny tyto prameny považuji za velmi důležitý zdroj základních informací. Na ostatní odká-

ži, bude-li třeba, v dalším textu.  

Tato hodnocení „z pera“ několika autorů by měla poskytnout dostatek podkladů pro odvo-

zení a snad i pochopení mimořádných znalostí a charisma, životní filozofie a výchovných zá-

měrů a cílů Pavla Křivského, kterého nejen vedly v angažování se ve skautském hnutí, ale 

také k jeho pokusu o několik kapitol, chápaných zřejmě jako úvod do filozofie skautingu, kte-

ré nejprve publikoval v proslulém kontroverzním levicovém časopise „Plameny“ v letech 

1947–1948, jehož vydávání ústředí Junáka zastavilo, a které pak byly publikovány v časopise 

Skauting krátce po třetí obnově Junáka v roce 1990. A snad přispět také k poznání, proč Pa-

vel Křivský získal již za svého života tolik obdivovatelů a příznivců, proč v době, kdy odcho-

dem na věčnost řídnou řady těch, kteří ho poznali osobně a stali se jeho oddanými stoupenci 

a obdivovateli, nachází stále nové a nové příznivce, přijímající a aplikující jeho metody výcho-

vy a vzdělávání při jejich předávání dalším generacím. Konec konců, zmíním zde jen několik 

publikací, vydaných KRUHem, které mají bezprostřední vztah ke skautingu a představují způ-

sob Křivského výchovného působení, jako „Ars bene vivendi“ (1992), „Svědectví o KRUHu“ 

(2001), „O Pavlu Křivském“ (2009) a „Václav Břicháček (1930–2010) setkání, vzpomínky, sto-

py“ (2011). Samozřejmě, těch publikací knižního či časopiseckého rozsahu, věnovaných Pavlu 

Křivskému a KRUHu je mnohem víc. Jen jedno asi zůstane i nadále obtížně srozumitelné, to-

tiž, co v KRUHu spojovalo a spojuje skauty a skautky s tak rozdílnou životní filozofií jako jsou 

věřící a atheisti, komunisti a antikomunisti, mukli a agenti StB, emigranti-exulanti a ti, kteří si 

díky své politické a jiné angažovanosti za totalitárního režimu vybudovali vysoké osobní po-

stavení. Tito všichni dodnes Pavla Křivského obdivují a samozřejmě jeho jako osobnost mi-

mořádných kvalit a mimořádného charisma obhajují všude tam, kde to považují za nutné 

včetně dalšího rozvíjení a aplikování Křivského výchovných a vzdělávacích metod nejen 

v rámci skautingu. Odezva ve skautské i neskautské veřejnosti na kritické posouzení Křivské-

ho činnosti v KRUHu a pak případného odsouzení Křivského jednání zejména po jeho zatčení, 

v době výslechů během vyšetřování i po vynesení rozsudku, byla a dosud je minimální. Dale-
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ko větší pozornost je mezi vědeckou veřejností věnována jeho mimořádným odborným zna-

lostem, jeho přednáškám a vědeckým publikacím, kde kromě příznivého přijímání jeho vě-

deckých výstupů je pozitivně hodnocen i jeho lidský přístup k bližním a ochota pomáhat, kde 

toho bylo zapotřebí. Také vysoká odborná a pedagogická úroveň všech typů kurzů, které 

současní velmi kvalifikovaní „kružáci“ pořádají pro současnou mladou skautskou generaci, 

a zájem o ně, stojí za zamyšlení. I když již v úvodu mé úvahy upozornil v nekrologu Václava 

Břicháčka – Giganta Radil na jisté problémy a nedostatky těchto kurzů, jejichž výstupy mají či 

mohou mít zřejmě dopad i při následném jejich využití ve skautských oddílech. Jde o pro-

blémy, o kterých se již delší dobu ve skautské především starší veřejnosti ví a jen neoficiálně 

hovoří, ale jejichž řešení zejména mladou skautskou generaci nezajímá a nepovažuje je za 

důležité a skautskému hnutí škodící.  

Snad moje úvaha přispěje také k poznání, vysvětlení a pochopení zvláštního chování a jedná-

ní Pavla Křivského po jeho zatčení během jeho vyšetřování a věznění, a konec konců 

v průběhu celého jeho kontroverzního života, života člověka, kterého jedni snad až patolo-

gicky obdivují a milují a druzí kategoricky odsuzují. V tomto smyslu rovněž představuje Pavel 

Křivský mimořádnou osobnost. I v současné skautské generaci jsou tací, kteří Křivského nikdy 

osobně nepoznali a přece nejen jeho, ale také některé jeho následovníky rovněž až nekriticky 

vnímají. Tato skutečnost se prolíná celou mou úvahou a stále se vlastně opakuje.  

 

 „Kružáci“ a nejen oni vzpomínají na Pavla Křivského a na KRUH 

Ještě dříve než podrobněji uvedu zmíněné základní zdroje informací, dovolím si citovat 

z několika dalších textů, týkajících se Pavla Křivského, které rovněž nutí k zamyšlení a dobře 

ilustrují rozdílnost vnímání této mimořádné osobnosti skautskou a neskautskou veřejností. 

Z těchto textů jsem vybral některé osobní názory a některá hodnocení jejich autorů, které 

a která považuji za natolik závažné k diskutovanému Pavlu Křivskému a KRUHu, že jsem je 

použil v původním znění jejich autorů včetně příslušných odkazů. 

Na webové stránce (Wikipedia) se lze dočíst: „PhDr. František Pavel Křivský (12. 11. 1912, 

Bílek, Chotěboř – 15. 12. 1989 Praha) byl katolický kněz a člen premonstrátského řádu, po 

opuštění řádu, kněžské služby i katolické víry, archivář, filozof, historik a kontroverzní vycho-

vatel mládeže. Byl dlouho vězněný v souvislosti se svou skautskou činností, byl však také ko-

munistou, informátorem StB a členem Ústředního akčního výboru Junáka.“  

Na webové stránce http://www.chotebor.cz/vystava-pavel-krivsky/a-1086 se k této výstavě 

o životě a díle Pavla Křivského, pořádané v Chotěboři, píše: „Pavel Křivský, rodák z Bílku 

a absolvent chotěbořského gymnázia, svým životem ukazuje složitost a bídu života 

v Československu po II. světové válce, ale zároveň je svědectvím o velké síle filosofie, která 

hledá životu cesty a směr, o nutnosti neustálého poznání. Pavel Křivský nevytvořil žádný myš-

lenkový systém, kterým by se zapsal do dějin filosofie, jeho význam je jinde: v těch, pro které 

byl právě tím jinak neviditelným kamenem, na kterém dodnes mnozí stojí. Jeho pojetí filosofie 

http://www.chotebor.cz/vystava-pavel-krivsky/a-1086
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jako praktického úsilí o dobro obohatilo mnoho těch, kteří se s ním setkali, ať už jako skauti, 

studenti, spoluvězni v těžkých 50. letech minulého století nebo jako kolegové z Památníku 

národního písemnictví v Praze, kde po něm zbylo rozsáhlé dílo. Osobnost, život a dílo tohoto 

zajímavého člověka si můžete přiblížit na výstavě v Městském muzeu v Chotěboři nazvané 

‚Pavel Křivský 1912–2012‘.“ 

Město Chotěboř a tamní městské muzeum si takto připomíná památku Pavla Křivského. Zře-

jmě tomu není proto, že by Pavel Křivský nebyl považován za významného rodáka, nebo snad 

ano? 

 

 Michal Rozhoň 

Ve svém příspěvku na Malém sympoziu ke 100. výročí narození Pavla Křivského (sympozium 

uspořádáno v roce 2012, sborník publikován v roce 2013) Michal Rozhoň klade pět základ-

ních otázek, které se týkají jednání a konání Pavla Křivského: „Jaké otázky to jsou konkrétně? 

1. Krize víry. Co se stalo, že člověk, který se stal velmi rychle významnou osobností premon-

strátského kláštera, najednou odchází nejprve od řádu, aby posléze odešel z církve jako 

takové? Co u něj vyvolalo takovou krizi víry a proč ji nepřekonal? Byly to otázky, které šly 

na věrouku? Nebo se Křivský prostě nikdy nevyznačoval pevnou vírou a jeho cesta do kláš-

tera byl jen jeden z kroků tápajícího člověka? StB na to měla později vlastní vysvětlení, 

když vystoupení z církve chápala jako fiktivní čin vatikánského špiona. Kauzalita nám 

umožňuje široký vějíř možností, jak interpretovat jakýkoliv čin a to je na ní nebezpečné. 

2. Vstup do KSČ. Jak jde dohromady Křivského filosofie a výchovné působení s jeho aktivitou 

v rámci KSČ? V kontextu této etapy jeho života (především aktivita v Akčním výboru Juná-

ka) se ptáme na to, jaký byl vlastně jeho výchovný odkaz a nakolik byl v souladu se svou 

filosofií. Proč udělal tento krok? Věřil v komunistickou myšlenku ve spojení s křesťanstvím, 

jak to viděl tzv. křesťanský komunismus Tolstého nebo Losského? Nebo tu máme co do či-

nění s osobností, jejíž hlavní motivací je nietzscheovská vůle k moci, tedy vliv na ostatní?  

3. Pokusy o sebevraždu. Jak se dívat na filosofii Pavla Křivského a jeho slabé chvíle, které ho 

vedly k tomu, aby se pokusil vše skončit (upozorňujeme, že k tomu došlo ve vězení). Po-

stačí nám psychologické vysvětlení nebo nám to zásadně osvětluje osobnost Pavla Křiv-

ského jako slabocha, který manipulací s ostatními vyrovnával své vlastní nedostatky? Ne-

bo tu máme před sebou sice hluboce myslícího a citlivého člověka, který je ale sám svou 

myšlenkovou hloubkou a citlivostí ohrožen, neboť je skrze ni neustále na pochybách a vy-

staven úzkosti? 

4. Udavačství. Některými je Křivský označován jako udavač, dokládají to i zápisy z výslechů 

v rámci procesů. Jak na tom byl Křivský s mluvením pravdy? Ublížily jeho výpovědi něko-

mu? Proč vlastně nevynechal jména? 

5. Máme ho obdivovat nebo zatracovat? Neminul se sám se svou filosofií a tím ji zásadně 

poškodil? Byl slabý, a proto neobstál jako jeho vzor Sokrates? Jenomže byl kdy vůbec člo-
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věk, který by po celý život byl se sebou v souladu? Byl takový Sokrates? Můžeme se vůbec 

srovnávat s hrdiny z dějin? Co třeba Martin Heidegger, jeden z největších filosofických 

mozků 20. stol., a jeho tragický omyl s nacisty? Nebo páter Toufar, s nímž jsme byli kon-

frontováni, protože současně s naší výstavou probíhala výstava o něm v muzeu 

v Havlíčkově Brodě. Pro nevěřícího přeci musí být celý jeho příběh postavený na pohybují-

cím se křížku velmi pošetilý. A přeci není! Naopak vnímáme ho jako příběh plný síly.“  

 

 Karel Lešanovský – Kay 

Vynikající znalec historie českého skautingu zesnulý děčínský Karel Lešanovský – Kay ve své 

publikaci „Stručné dějiny českého skautingu v období 1968–1970“ (2003) uvádí: „Dlouhole-

tým exklusivním intelektuálním volným sdružením členů českého skautského hnutí 

s tradičním levicovým zaměřením je tzv. ‚KRUH – nezávislé duchovní společenství‘. Za svého 

guru považují lidé z Kruhu bývalého člena premonstrátského řádu PhDr. Pavla Křivského, člo-

věka pohnutých osudů. Byl spolupracovníkem poválečných skautských Plamenů, pak v únoru 

1948 členem Akčního výboru Junáka, ale později také dlouholetým komunistickým vězněm. 

Po propuštění z vězení se již do skautského hnutí nevrátil, ale na mnohé nynější i bývalé skau-

ty a skautky i po své smrti dodnes působí. V Kruhu se sešli lidé nejrůznějšího politického za-

měření, od dlouholetých členů a různých spolupracovníků KSČ i StB, přes politické neutrály až 

po ty, kteří před komunismem odešli do zahraničí. V tomto smyslu je to obrázek složitých po-

měrů na české politické, ale i skautské scéně. Komunistický vliv na celou, především pováleč-

nou historii českého skautingu by si zasloužil zvláštní studii. Jeho účinky na Junáka a některé 

jeho činovníky jsou dodnes zřetelné.“ Kayův stručný názor je velmi přesný a jeho slova výstiž-

ná. Kay byl totiž jedním z mála znalců, který našemu skautingu a jeho hlavním představite-

lům „viděl až do žaludku“ jako málokdo. Jsem o tom přesvědčen na základě svých dlouhole-

tých osobních a písemných kontaktů s ním a Kayových publikací. Kay dovedl své myšlenky 

jasně a přesně formulovat, pro každou z nich se mohl opřít o příslušný dokladový materiál 

a zásadně se vyhýbal jakýmkoliv spekulacím. Představuje tak jednu z hlavních osobností po 

listopadu 1989 vzniklé Historické komise Junáka. 

Kay v publikaci „Komunismus a skauti-komunisté“ (2014) píše: „Ihned po roce 1989 oživila 

činnost členů KRUHu založeného po válce, ve kterém dodnes působí lidé s tradicí předúnoro-

vých Plamenů a pozdějšího FONS. Pod jejich záštitou došlo k pokusu vydávat pokračovatele 

Plamenů a FONS – časopisu OSMRK či zvláštního zpravodaje. Vyjadřovalo to důležitost, kte-

rou periodikům vždy přisuzovali členové KRUHu. I hlavní část oficiálního skautského tisku se 

dostala do vlivu některých skautů-komunistů z let 1968–1970. Společenství zvané KRUH vyda-

lo o sobě v roce 2001 zvláštní publikaci nazvanou ‚Svědectví o KRUHu‘. (…) Za nesporného 

zakladatele tohoto společenství je považován Pavel Křivský. Byl to člověk široce vzdělaný 

a jeho charisma bylo zřejmě neobyčejné. Dodnes jeho myšlenky a řada jeho žáků mají znatel-

ný vliv na současné dění v českém skautském hnutí. Jeho životní osudy by vydaly na román 

plný podivných zvratů. Jako člen premonstrátského řádu měl v želivském klášteře na starosti 
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výchovu noviců. S katolickou církví se ale rozešel. Stal se členem KSČ, v únoru 1948 pracoval 

podle přání komunistické strany jako člen Ústředního akčního výboru Junáka. Při vyšetřování 

činnosti klatovských skautů v letech 1951–1952 dostal se ale do mlýna bolševické justice a byl 

ve vykonstruovaném procesu nemilosrdně odsouzen. Sehrál ovšem i smutnou úlohu informá-

tora Státní bezpečnosti a to ještě i v kriminále. Svědčí o tom řada ověřených dokladů v knize 

Akce StB POLOM vydané dokumentační skupinou Skautského oddílu Velena Fanderlika v roce 

2008. Členové KRUHu jako členové KSČ, vesměs žáci Pavla Křivského, patřili nejen k té výše 

zmíněné iniciativní skupině skautů-komunistů v roce 1989. Někteří z nich byli platnými spolu-

pracovníky už tzv. Lipnické prázdninové školy, vychovávající přitažlivým způsobem v rámci 

Svazu mládeže část mladé generace v době doznívající ‚normalizace‘. Po listopadu 1989 dali 

si členové KRUHu práci a podnikli velice úspěšný pokus založit tradici zvláštní výchovy roverů 

a rangers v samostatných kurzech pečlivě připravovaných a odborně řízených na soukromých 

chatách v Krkonoších. O takovém kurzu na Beníškách existují i videozáznamy dokládající dob-

ře zájem mladé generace o tyto akce, které probíhaly zprvu zcela mimo oficiální kurzy Juná-

ka. Nic tak přitažlivého v té době nebyl schopen poskytnout instruktorský sbor Lesních škol 

Junáka. Teprve později došlo v těchto záležitostech ke změně. Je doložitelné, že z těchto kurzů 

organizovaných členy KRUHu, většinou skauty-komunisty a jejich příznivci, vzešla pak celá 

řada později rozhodujících činovníků vedení Junáka. (…) Skauti-komunisté a jejich příznivci 

vytvořili pohotově (v únoru 1948 v době komunistického puče) tzv. Akční výbor Ústředí Juná-

ka. (…) V Akčním výboru od počátku působili zastánci ‚Junáckého manifestu‘ i členové ‚Pla-

menů‘. (…) V ‚Provolání Akčního výboru Ústředí Junáka‘ je zcela jasně řečeno ‚… Junák, repre-

zentovaný podepsaným akčním výborem, staví se po bok silám, sdruženým v nové vládě Kle-

menta Gottwalda‘. Prohlášení sestavili P. Křivský, P. Macháček, M. Novotný, M. Skalník 

a podepsáno bylo členy AVÚJ.“ V rozhovoru Jana Cholínského s Jiřím Zachariášem – Pedrem 

je publikováno toto provolání z února 1948, podepsané zřejmě vesměs skauty-komunisty 

a jejich příznivci, mezi nimi také dr. Pavlem Křivským, členem KSČ. Ten je dokonce považován 

za jednoho z autorů provolání, jak uvádí Kay ve své publikaci. 

 

 Vladimír Kopřiva – Vlk 

Vladimír Kopřiva – Vlk píše o Pavlu Křivském v publikaci „O Pavlu Křivském (Pavel Křivský 

rádce, učitel a průvodce životem)“ (2009). „Na jaře roku 2001 jsme vydali publikaci, která 

nese název ‚Svědectví o Kruhu‘. Je to zkušenost a historie jednoho společenství, které vzniklo 

v létě roku 1948 na Šumavě z mladých skautů a skautek – účastníků skautského kurzu, při-

praveného a po obsahové stránce vedeného PhDr. Pavlem Křivským. Jeho osobnost byla vůdčí 

postavou tohoto společenství, a to nejen do roku 1952, kdy byl obviněn z protistátní činnosti 

a ve zmanipulovaném procesu proti skautským činovníkům odsouzen k doživotnímu vězení, 

ale zůstala jí i nadále. Jeho myšlenky a ideje jsou dodnes živé nejen mezi těmi, kteří jej osobně 

poznali – ať už z kruhů skautských či vědeckých, ale i mezi dalšími osobami, které se s jeho 

činností mohly seznámit a pochopit velikost jeho osobnosti. Již dlouho jsem cítil potřebu vy-
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slovit svůj velký dík Pavlu Křivskému za vše, co nejen pro nás, ale i pro ‚dobro světa‘ vykonal. 

Z těch několika let, která jsme s dalšími přáteli prožili v jeho přítomnosti a v nichž jsme čerpali 

z bezedné studnice jeho moudrosti, opravdovosti, přátelství a obětavosti, žiji – žijeme – dod-

nes. Tato publikace má být jen malou splátkou, která se snaží ukázat aspoň něco z tohoto 

velkého díla. Je zároveň též poděkováním a uznáním všem, kteří již přede mnou svůj obdiv 

a dík Pavlovi svými činy vyjádřili. Je také malým dárkem pro všechny, kteří Pavlův odkaz ne-

sou ve svých srdcích a ve své mysli.“ 

 

 Jiřina Čechová 

„Kružáci“ se v publikacích KRUHu i při jiných příležitostech vyznávají ze svého obdivu a úcty 

k Pavlu Křivského a zdůrazňují, jak na ně působil a jak dokázal pozitivně ovlivnit celý jejich 

další život. Podobně hovoří ti, kteří se s Pavlem Křivským setkali v leopoldovské věznici. Jiřina 

Čechová je celoživotní „kružačkou“. O svém vztahu k Pavlu Křivskému říká: „… KRUH měl 

oproti Skautu a Sokolu navíc i ten intelektuální náboj (…) volného duchovního sdružení přede-

vším vysokoškolské mládeže. Tu kolem sebe na svých akcích a přednáškách z filozofie, etiky, 

východního náboženství a skautských ideálech soustřeďoval Dr. Pavel Křivský (1912–1989) 

(…) iniciátor českobudějovického KRUHu, vůdce 15. oddílu Jaromír Marek – Markýz kladl větší 

důraz na život v přírodě a na praktickou činnost, Pavel nás orientoval víc na snahu o zdokona-

lování duchovního života. Pavel Křivský u nás upřednostňoval vzdělání, vzdělání, vzdělání. 

KRUH nás vedl podle skautského desatera. Ovládat se, otužovat se, milovat přírodu, mít rád 

lidi, ale navíc KRUH zdůrazňoval vzdělání a takovou tu duchovní péči. KRUH mě navigoval 

v životě správným směrem, děkuju za to. V současné době se chvěju o vnuky, kteří skautují, 

ale vliv tohoto prostředí je tak úděsný, kdy se stírá rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi pravdou 

a lží a i dětem se ukazuje, že negace je pozitivní (Televize, noviny).“ 

(http://www.pametnaroda.cz/story/cechova-jirina-1932-2063). 

 

 František Daneš 

Ve „Svědectví o KRUHU“ (2001) je zveřejněno „Svědectví“ Františka Daneše, člena předkru-

hových společenství: „Pavel byl přímo posedlý – v nejlepším slova smyslu – učitelstvím a vy-

chovatelstvím. Byl, řečeno s básníkem, neúnavným ‚apoštolem nového žití‘ a stal se naším 

‚guru‘. On vlastně nepoučoval, ale spíše ukazoval, jak číst, studovat a myslit, vedl nás 

k přesvědčení o síle myšlenky, učil bratrskému soužití i prožívání přírody, otevíral nám nové 

obzor i náš vnitřní prostor, jak říkával, učil nás společným meditacím a prožívání duchovních 

hodnot. Byl mu cizí jakýkoliv dogmatismus a byl přímo hnán trvalou touhou po hlubším po-

znání. Ve svém dalším myšlenkovém vývoji – prožívali jsme ho s ním, či lépe řečeno za ním – 

vyprostil se zcela z kukly tradičních předsudků a mýtů a dospíval – ne bez vlivu filozofů sta-

rých i současných, a zejména duchovní moudrosti Východu i středověkých mystiků – 

k osobitému univerzalistickému chápání smyslu života, jehož jádro tvořila úcta a láska ke 
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všemu živému, konání dobra a hluboký vnitřní život založený na sebe poznání. Škoda, že tato 

promyšlená a prožitá filozoficko-etická vize, stále rozvíjená, se zachovala jen v několika ku-

sých náčrtcích. Žije ovšem v ústním podání a v našich myslích. 

Pavel byl člověk, který nás všechny strhával a povznášel svou úžasnou vnitřní silou, svým 

mravním příkladem i svou mimořádnou inteligencí a znalostmi. Byl nesmírně obětavý a abso-

lutně altruistický, v duchu zásady ruského myslitele Vladimíra Solovjova ‚Zdarma jste dostali, 

zdarma též dávejte‘. Znal jen ty druhé, rozuměl jim, chápal jejich hmotné i duchovní potřeby 

a všemožně jim pomáhal – nikdy však nemyslel na sebe. Bez ustání byl poháněn touhou du-

chovně obrozovat svět skrze výchovu mládeže, bez ohledu na vnější okolnosti – před válkou, 

za války, po válce, až do těch temných let žaláře. Ne vždy se mu práce plně dařila, ale nikdy 

nerezignoval, ani ve vězení, jako by se řídil veršem svého i našeho básníka Otokara Březiny 

‚Věčně znova, přemoženi, píseň písní počínáme…’. Kdybych měl Pavla charakterizovat jedním 

jménem, nazval bych ho sanskrtským slovem ‚Mahátma‘ nebo ‚Velká, všeobsáhlá duše‘. 

Ale Pavel nedal na velká slova, byl to člověk prostý, skromný, bratrsky veselý i otcovsky nabá-

davý, jak to ukazuje jedna má vzpomínka z našeho společného pobývání za války 

v Buštěhradě. Byl jsem tehdy ‚totálně nasazen‘ v kladenských ocelárnách a z té neobvyklé 

dřiny jsem tak trochu duševně zlenivěl. Pavlovi to ovšem neušlo a jednou mi řekl: ‚Zdá se, 

Franto, že jsi nějak polevil. Měl by ses pustit do pořádného studia‘. A tak jsem si začal půjčo-

vat z Univerzitní knihovny filozofickou a lingvistickou literaturu a už jsem pak u té vědy Pavlo-

vým přičiněním zůstal. Nemyslím však, že to bylo to nejpodstatnější, zač Pavlovi Křivskému 

vděčím.“ 

 

 Vladimír Kopřiva – Vlk ještě jednou  

V téže publikaci ve svém „svědectví“ píše Vladimír Kopřiva – Vlk: „Pavlův život prostupovala 

jedna vize: vize o obrodě lidské společnosti, vize o renesanci lidství. Tato vize předurčila jeho 

životní dráhu a jí zasvětil svůj celý život, a to jak nejprve vstupem do řeholního společenství 

a hledáním cesty na poli církevním, tak na poli vychovatele i na dráze badatele, vědce…“ Po-

kračuje pak v podrobném rozkladu Křivského působení. Vladimír Kopřiva – Vlk je jedním 

z velmi aktivních členů KRUHu a pamětníků Pavla Křivského a současně také pečlivých 

ochránců památky Pavla Křivského, který se autorsky či spoluautorsky podílí na publikacích 

KRUHu, věnovaných Pavlu Křivskému. Lze ho proto považovat za jednoho z nositelů idejí, 

hlásaných Pavlem Křivským a tradice KRUHu. 

 

 Pavel Říčan 

Pavel Říčan se Křivského KRUHU věnuje ve svém „Hledání grálu“ (1995): „… Pavel Křivský byl 

zřejmě velice silná až charismatická osobnost. Filozof a teolog, který okolo sebe shromáždil 
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skupinku skautských vůdců a vyučoval – ne teorii, ale praxi ‚ars bene vivendi‘ – umění dobré-

ho života. Zdá se, že vycházel z Platona, Plotina a především z učení středověkých křesťan-

ských mystiků – Beneta z Canfieldu a pátera Josefa. Tato škola v podstatě odmítá metafyziku 

jako maření času a zaměřuje se na praktickou cestu duchovního zdokonalování (viz Huxley 

1948). Vyzdvihněme tyto podstatné momenty:  

a) pro všechny lidi je závazný příkaz ‚být dokonalý jako je dokonalý Otec v nebesích‘,  

b) lidé mohou být spaseni jen vlastním úsilím,  

c) je tedy třeba očistit se, zříci se sebe sama a stále bdělí a soustředění směřovat 

k dokonalosti.  

V době nastupujícího vědeckého materialismu hlásal Křivský, že je třeba bránit se proti násilí, 

nenávisti a diktatuře stálou mravní sebevýchovu k duchovním hodnotám.“ 

 

 Svědectví o KRUHU 

Na webové stránce http://kruhpraha.webnode.cz/o-nas/ je prezentována stručná informace 

o 90 stránkové publikaci o KRUHu „Svědectví o Kruhu. O vzniku a osudech jednoho společen-

ství“ (2001). „Skautské společenství, které si začalo později říkat (ne příliš originálně) ,Kruh‘ 

vzniklo na konci léta 1948 na skautském kurzu – jakési neoficiální lesní škole, kterou po lesní 

a borůvkové brigádě u Prášil na Šumavě uspořádal Pavel Křivský. (…) Většina z nich (z účast-

níků) se s Pavlem Křivským setkávala již před tím, jednak ve Vysokoškolském roverském kme-

ni v Praze, jednak – po únorovém komunistickém puči – na schůzkách vybraných skautů a 

skautek, které probíhaly v úterý a v pátek v jeho prostorné kanceláři v archivu MV na Malé 

Straně v Praze. Pavel Křivský byl pevně přesvědčen, že v každé době a za každé situace je pře-

devším výchova podmínkou a prostředkem cesty k obrodě lidské společnosti. Touto jeho ide-

ou byla naplněna i veškerá jeho předchozí činnost jakožto kněze a člena premonstrátského 

řádu. Předpokladem výchovné práce byl pak v jeho pojetí soustavný a cílevědomí rozvoj 

vlastní osobnosti po stránce duchovní, mravní, citové a rozumové, a na to soustředil veškeré 

své snažení v našem společenství. Po zrušení skautské organizace se společenství ‚Kruh‘ dále 

velmi intenzivně rozvíjelo ve všech městech a místech, kde žili členové šumavského kurzu, 

především pak v Praze, kde žila a studovala jejich převážná část… Od začátku šedesátých let 

začal již Kruh znovu pracovat velmi intenzivně. (…) Řada příslušníků Kruhu se s plným elánem 

vložila do obnovy skautingu v roce 1968 na všech úrovních obnovující se organizace. (…) Od 

jara 1989 jsme se již začali velmi intenzivně zabývat úvahami o obnově skautingu, i když rea-

lita tehdy ještě nedávala tušit další politický vývoj, a podnikli jsme řadu kroků k tomuto cíli. 

Sametová revoluce v listopadu 1989 otevřela možnosti vrhnout se plně do práce 

v obnoveném skautingu a to nejen pro řadu kružanů ale i pro množství Kruhem v uplynulých 

letech odchovaných mladý jedinců.“ 

V citované publikaci je uveden seznam těch, kteří prošli Křivského Vysokoškolským rover-

ským kmenem respektive KRUHem. Jejich počet je úctyhodný, jde o stovky mužů a žen, 
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a současně je i svědectvím, že toto seskupení, dodnes svým způsobem nejen existující, ale 

stále plodící své oddané následovníky, sehrálo a stále sehrává významnou roli v našem 

skautském hnutí. Snad i zde předložené vybrané ukázky z publikovaných a na internetu zavě-

šených textů členů KRUHu a jeho příznivců i odpůrců či kritiků přispějí k pochopení poslání 

a cílů činnosti Pavla Křivského.  

 

 Jan Pfeiffer – Racek 

Jan Pfeiffer – Racek v almanachu „Kruh 1966–1996“ (1996) vzpomíná: „Nás starší generaci 

inspiroval Pavel Křivský. Byl to geniální člověk, který zvláštním způsobem v sobě soustřeďoval 

a zrcadlil kulturní dějiny evropské civilizace, které nám předával prostřednictvím hledání ro-

verského programu. Představte si velmi inteligentního mladého člověka, který prošel přísnou 

klášterní výchovou premonstrátů, mluvícího plynně latinsky, znalého dobře řečtiny, ale také 

němčiny, angličtiny, italštiny a francouzštiny, který také ale vystudoval filozofii přísně poziti-

visticky vedené Karlovy univerzity. Vystoupí z řádu i církve, stane se poměrně vysokým úřed-

níkem ve státním archivu, ale veškerý svůj volný čas věnuje skautům a roverům a hledá s nimi 

moderní cesty výchovy k trvalé mravní obrodě společnosti. Práce pokračuje i po komunistic-

kém převratu v r. 1948 s velkou skupinou, která si říká KRUH. Kdo skutečně prováděl skaut-

skou výchovu a zvláště na tak vysoké úrovni, měl v krátké době v patách Státní tajnou bez-

pečnost. V r. 1952 byl Pavel zatčen a v inscenovaném procesu odsouzen k doživotí, když mu 

byl nejprve navržen trest smrti. Někteří z nás jsme pak byli zatčeni a donuceni podepsat tzv. 

spolupráci s StB. Byl jsem mezi nimi. Po počátečním pocitu beznaděje se však ukázalo, že se 

přece jenom dá něco dělat a že lze dokonce i z pracovníků StB učinit do jisté míry spolupra-

covníky naše.  

K tomu pak v Příběhu pamětníka (http://www.pametnaroda.cz/search?query=Pfeiffer) do-

dává: „První jednání obnoveného skautingu se konalo v Městské knihovně v Praze na Marián-

ském náměstí. Tam už tenkrát byly takové ty útoky: ‚Jak může ten, co byl ve straně!‘ Největší 

konflikt ohledně této skautsko-komunistické obnovy proběhl s Miroslavem Koptem a Jiřím 

Zachariášem. Miroslav Kopt veřejně napsal o Pavlu Křivském, že byl spolupracovníkem StB 

a udával své přátele, což naprosto odmítají členové starého Kruhu s tím, že Pavel Křivský i oni 

s StB spolupracovali jen protože věděli, že výslechy dokážou mít pod kontrolou, a tím pádem 

si spoluprací kryli záda, ale poskytli jen neškodné informace. Zkrátka je to taková trošku 

trapná část celého toho počínání.“ Rackův pokus o vysvětlení podstaty událostí kolem KRUHu 

včetně zdůvodnění, že měli vyšetřující či sledující orgány StB „pod kontrolou“ je poněkud 

podivný, nicméně z jeho slov přece jen vyplývá, že nejen jeho, ale i další „kružáky“ dodnes 

může trápit svědomí? Nebo jde svým způsobem o snahu vysvětlit a ospravedlnit svou vlastní 

činnost v době totality včetně členství v KSČ a spolupráce s StB. Vždyť tyto skutečnosti jsou 

dodnes předmětem jistého pnutí v našem skautském hnutí. Konec konců, obtížně vysvětli-

telné je i personální složení „kružáků“, promítneme-li si nejen jejich životní osudy a osobní 

a politické postoje v minulosti a současnosti. Racek připomíná Křivského a Břicháčka i ve své 

http://www.pametnaroda.cz/search?query=Pfeiffer


Pavel Křivský a jeho KRUH | Stránka 17 z 44   
 

knize „Rytmus roverského roku (Pfeiffer Jan, „Rytmus roverského roku“, TDC Junák – svaz 

skautů a skautek ČR 2002).  

 

 Ivo Budil  

Ivo Budil ve svém konferenčním příspěvku „Josef Kalvoda a politické křesťanství“ (Konferen-

ce Josef Kalvoda, sborník textů, str. 18, Knihovna kardinála Berana 2013) píše: „Za druhé svě-

tové války se Josef Kalvoda údajně účastnil činnosti ilegálního křesťanského společenství, 

v jehož čele stál proslulý František Pavel Křivský. František Pavel Křivský (1912–1989) byl po-

někud rozporuplnější postavou. Po maturitě na reálném gymnáziu v Chotěboři vstoupil do 

kláštera premonstrátů v Želivi (Želivský klášter) u Pelhřimova. Po studiích v semináři v Hradci 

Králové byl roku 1935 vysvěcen na kněze; v roce 1941 z řádu vystoupil a působil jako řadový 

kněz v Buštěhradu u Kladna. Před koncem války se začal zabývat skautingem a po jejím skon-

čení se stal členem vedení Junáka (v únoru 1948 se stal členem neblahého Ústředního akční-

ho výboru Junáka). Sblížil se s komunistickou ideologií a mocí – působil jako vedoucí komise 

pro práci s mládeží ve Svazu občanů bez vyznání, navazující na Volnou myšlenku. Křivského 

minulost a zájem o východní filozofii vyústily do zatčení v únoru 1952 a odsouzení na doživotí 

(Leopoldov, Valdice) v rámci akce StB Polom – proces s klatovskými skauty. Později byl v této 

souvislosti označen za informátora StB. Propuštěn byl až v roce 1965.“ 

 

 Pozoruhodná magisterská diplomová práce Kateřiny Kubečkové 

V roce 2015 přichází se svou magisterskou diplomovou prací v Historickém ústavu Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně nazvanou „Skaut s rudou knížkou, Život Pavla Křivského 

v letech 1947–1952“ Kateřina Kubečková. Tato studie předkládá pokus o solidní a co možno 

objektivní zhodnocení významné části života a působení Pavla Křivského. Otevírá toto téma 

jak z pohledu obdivovatelů Křivského, tak jeho kritiků. Podle mého názoru jde zatím o nejob-

sáhlejší kritický a věcný rozbor dokumentů z Křivského života. Předložená práce Kateřiny 

Kubečková dokládá a potvrzuje, že se jí vyplatilo vyhledat a prostudovat pokud možno 

všechny nebo aspoň většinu dostupných materiálů, týkajících se autorkou sledovaného úse-

ku života Pavla Křivského. Tak se jí podařilo upřesnit některé souvislosti, které před tím přece 

jen měly či mohly mít spíše jen spekulativní charakter.  

Uvedu zde nyní některé podstatné části této diplomové práce: 

Předmět práce a formulace otázek  

„Pavel Křivský je v první řadě nesmírně rozporuplná osobnost. ‚V jeho působení bychom na-

lezli řadu kontroverzí, které způsobují, že je jednou přijímán ctěn a podruhé velmi silně odmí-

tán‘. Jeho činnost a působení v Junáku a zároveň v Komunistické straně Československa vzbu-

zuje dodnes protichůdné reakce a názorové výměny v rámci skautské veřejnosti. Pro Křivské-
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ho žijící současníky ale i mnohé další je Křivský stále ožehavým tématem, přestože je již dva-

cet šest let po smrti. Na život a osobu Křivského je tedy možné nahlížet jako na klasický pří-

klad minulých událostí, které dodnes rozviřují hladinu veřejného mínění, s nimiž není dnešní – 

především skautská – společnost schopna se vyrovnat. Názorové rozdíly na Křivského rozdělu-

jí českou skautskou komunitu na několik táborů, přičemž každá skupina lidí má z různých dů-

vodů svůj vlastní náhled na Křivského a svou vlastní subjektivní pravdu. Všichni tito pamětníci 

ovšem patří do jedné sociální skupiny, tedy do skautského hnutí, a jejich rozdílné názory způ-

sobují konflikt v rámci skautské kolektivní paměti. 

Pavel Křivský, jeho život a skautské působení ovšem není aktuální jen z hlediska oživování 

minulosti a konfliktů mezi pamětníky. Důležitým aspektem Křivského osobnosti je jeho dod-

nes živý odkaz. Ač mezi mladými skauty působil pouze krátce, jeho činnost zanechala obrov-

skou odezvu. Skautské společenství, které Křivský založil a vedl, mělo velice širokou členskou 

základnu – za několik let Křivského působení ‚jeho rukama‘ prošlo několik set mladých lidí. 

Část z nich se spolu s mladšími generacemi stále schází a dodnes tvoří soudržné společenství. 

Někteří z Křivského přímých žáků pokračovali či pokračují ve výchovné činnosti v jeho sto-

pách, takže se jeho odkaz a způsob myšlení mohl šířit k dalším generacím. Z těchto výchov-

ných snah vznikly skautské i woodcrafterské oddíly, ale např. i vzdělávací či zážitkové kurzy. 

Prostřednictvím nich jsou dodnes každoročně desítky mladých lidí vedeny myšlenkami Křiv-

ského k jeho stylu myšlení, k jeho filosofii. Určitá část Křivského odkazu tedy žije i nadále 

svým životem mezi mladými generacemi, aniž by tyto nutně znaly jeho původ. Na tomto mís-

tě se dostáváme k první z několika otázek, které si tato práce klade: ke Křivského odkazu se 

explicitně hlásí zážitkové roverské kurzy FONS. Které aspekty svého života, myšlení či výchov-

ného programu ale Křivský skutečně považoval za nejdůležitější, takové, které měly dalším 

generacím přetrvat? A přetrvávají? 

Byl Křivský opravdu členem KSČ? Jedni to popírají, druzí zbytečně zveličují. Pokud ano, za ja-

kých okolností do strany vstoupil a proč byl v Akčním výboru Ústředí Junáka? V čem tkví výji-

mečnost Pavla Křivského, díky níž se vryl tak silně a nesmazatelně do myslí mnoha lidí? 

Všeobecně vnímanou tezí je fakt, že být skautem a být komunistou (resp. členem KSČ) je mezi 

sebou v rozporu. Úvahy směřující tímto směrem jsou odvozené především od prvního, po-

tažmo desátého skautského zákona – ‚Skaut je pravdomluvný‘ a ‚Skaut je čistý v myšlení, slo-

vech i skutcích‘ – a stejně tak od skautského slibu, v němž se junáci zavazují ‚sloužit nejvyšší 

Pravdě a lásce‘, tedy nejvyšším mravním hodnotám. Ať už definujeme stav ‚být komunistou‘ 

jakkoli, členství v komunistické straně je vesměs veřejným aktem podpory pro totalitní režim, 

který je v přímém rozporu s těmito hodnotami. 

Očividně ale není nereálné být zároveň skautským činovníkem a aktivním členem komunistic-

ké strany, jak můžeme vidět na mnoha příkladech – Pavel Křivský není zdaleka ojedinělým 

případem.“ Dostupné, byť poněkud rozdílné informace dokládají, že Křivský skutečně se v té 

době zařadil mezi skauty-komunisty, kterých, bohužel, nebylo zase tak málo a to i ve vyso-

kých činovnických funkcích. 
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V době komunistického puče (únor 1948) 

„Generální tajemník Ústředního akčního výboru Národní fronty Alexej Čepička vyzval 24. úno-

ra 1948 náčelníky Rudolfa Plajnera a Vlastu Koseovou k veřejnému prohlášení podpory nové 

Národní frontě, ti to však vzhledem k apolitičnosti Junáka odmítli. S vidinou hrozby, která 

visela ve vzduchu, inicioval Plajner vznik Akčního výboru Ústředí Junáka, který se vytvořil 

25. února převážně z členů Vysokoškolského roverského kmene, potažmo redakce periodika 

Plameny, včetně Pavla Křivského. Plajner v akčním výboru viděl možnost záchrany Junáka 

před přímou likvidací ze strany ČSM a získání času k dalšímu jednání. (…) Akční výbor Junáka 

v den svého ustavení kromě vydaného Prohlášení jednal dlouze o otázce blížícího se zlínského 

sněmu. Podle všeho bylo rozhodnuto v přípravách pokračovat a sněm uspořádat s tím, že se 

na něm junácké veřejnosti oznámí změny ve vedení organizace a proběhnout volby s novou 

kandidátkou. (…) Až druhý den, 26. února, AVÚJ zřejmě rozhodl o odvolání sněmu. Toto usne-

sení bylo vysíláno rozhlasem. Ještě před tím si AVÚJ vyžádal od Plajnera jako zástupce býva-

lého vedení Junáka podporu, tu mu odstupující náčelník poskytl – vyjádřil svou důvěru v nové 

vedení Junáka, které mělo organizaci dovést k valnému sněmu ve Zlíně. Sám za sebe prohlásil 

vůli dále působit pro dobro Junáka. Toto prohlášení však bylo zveřejněno až posléze, když byl 

již zlínský sněm odvolán a vyznělo tak ve prospěch nejen AVÚJ, ale i celé obnovené Národní 

fronty.“ Je zřejmé, že se v plné míře rozvinula likvidace Junáka, o kterou komunisté usilovali 

od konce druhé světové války. Není pochyb o tom, že k němu levicově zaměření skauti 

a skauti-komunisté přispěli podstatným dílem. Ale jejich úsilí o vybudování socialistického 

skautingu „pionýrského typu“ se jim nezdařilo, původní jejich poúnorový záměr o zřizování 

junáckých oddílů při školách, o kterém se psalo ještě po prázdninách v roce 1948, padl zřej-

mě po budapešťské konferenci mládežnických organizací satelitů SSSR v srpnu 1948, která 

odsoudila v podstatě všechny formy skautingu a zcela kategoricky mu vyhlásila likvidační boj 

všemi prostředky. Této konference se dokonce zúčastnilo několik členů Akčního výboru 

Ústředí Junáka. 

 

Z biografie Pavla Křivského 

„… Po maturitě vstoupil Křivský do premonstrátského kláštera v Želivě, zřejmě s vizí možné 

obrody společnosti a snah působit na lidské společenství. (…) Kolem Křivského se v této době 

(ve druhé polovině 30. let 20. století) objevily první skupiny mladých lidí, kterým se paralelně 

se svým řádovým životem snažil předávat mravní zásady a duchovní výchovu. (…) V roce 1940 

založil nové Společenství obrody a obnovy. Tuto skupinu tvořili především pardubičtí a písečtí 

skauti a zakládala se již na etických zásadách ne nutně vysvětlovaných katolickou rétorikou. 

(…) Křivský postupně přicházel do konfliktů se svými nadřízenými v rámci katolické církve, 

především ohledně teologických otázek, kdy Křivský nesouhlasil s určitými dogmatickými po-

stoji. (…) Tehdy (v letech 1945–1946) vyvrcholil Křivského odklon od katolické církve a dne 

12. února 1946 oznámil své vystoupení. (…) Zájmem Pavla Křivského ale neustále bylo usilo-

vání o obrodu společnosti prostřednictvím výchovy mládeže. Toto své úsilí po rozchodu 
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s církví nasměroval do skautingu, který byl a dosud je hnutím vycházejícím z pozitivního vzta-

hu k přírodě a založeným na myšlenkách humanity, demokracie a světového bratrství. Křiv-

ského záměrům a výchovným cílům nejlépe vyhovovali starší a mentálně vyspělejší skauti, 

roveři. Prostředím, kde mohl Křivský rozvíjet svou ideu obrody společnosti, se staly pravidelné 

schůzky Vysokoškolského roverského kmene, oficiální skupiny mimopražských roverů studují-

cích na pražských vysokých školách. Kromě nich Křivský své úvahy a metodické a výchovné 

snahy vkládal do článků pro skautská periodika ‚Činovník‘ a levicově orientované ‚Plameny‘. 

Od 23. dubna 1947 byl rovněž zmocněn k vykonávání funkce na skautském Ústředí jako člen 

výchovného odboru náčelnictva Junáka se zaměřením na teorii. Snad díky funkci na ústředí 

a aktivitě ve vysokoškolském roverském kmeni a v redakci Plamenů byl pozván do Akčního 

výboru ústředí Junáka, zřejmě byl přímo u jeho ustavení dne 25. února 1948. Podepsal Provo-

lání AVÚJ, stal se členem jeho výchovného odboru, nadále přispíval do periodika Činovník… 

Na Vysokoškolský roverský kmen navázal současně po únoru 1948 ilegálně tzv. Kruh, který 

vznikl z iniciativy Křivského po Šumavské zemské brigádě v létě 1948. (…) Přibližně od roku 

1948 byla tato činnost, Křivský osobně i další členové Kruhu pod dohledem StB. Členskou 

schůzí 28. prosince 1950 byl Pavel Křivský vyloučen z KSČ z důvodu ztráty členské legitimace. 

(…) Dne 25. února 1952 byl Křivský po téměř tříletém sledování zatčen. Následovala osmimě-

síční vazba, po které byl ve dnech 15.–17. října 1952 souzen v jednom z veřejných ‚skaut-

ských‘ monstrprocesů spolu se skupinou klatovských skautů, k nimž byl uměle přiřazen (od-

souzen na doživotí). (…) Na Křivského činnost a myšlenky navazují mnozí i dnes. Pavel Křivský 

se bezpochyby zasloužil o velké obohacení duchovního programu v rámci výchovy roverů. 

Z jeho myšlenek vzešel například výchovný program FONS, systém zážitkových lesních kurzů, 

které kromě Kruhových základů staví i na Prázdninové škole Lipnici. Kurzy skupiny Fons se 

začaly konat téměř bezprostředně po obnovení Junáka po roce 1989 a v jejich čele stáli čle-

nové Křivského Kruhu. Absolventi Fonsu, kterých je v současné době již několik set, měli od 

devadesátých let a mají stále velký podíl v aktivní skupině vedení Junáka.“ 

 

Pavel Křivský a Junák 

„Pavel Křivský byl od dubna 1947 skautským ústředím zmocněn k vykonávání funkce jako člen 

výchovného odboru Junáka. Během tohoto roku také přišel do pražského Vysokoškolského 

roverského kmene a předstoupil před mladé rovery s ideou stálé mravní obrody lidstva, která 

je neustále zapotřebí, v určitých obdobích především, s tím, že skautské hnutí je k tomuto 

úkolu zvláště vhodné s odkazem na roverské heslo Sloužím. Křivský byl přesvědčen, že je důle-

žité kontinuální systematické vzdělávání spolu se sebe poznáním a sebe rozvojem. Metodami, 

kterými uchvacoval mládež, byly zejména zmíněná přirozená autorita, která se projevovala 

skrze rétorické schopnosti, stejně tak ale individuální přístup k lidem a otevřenost vůči nim 

v osobních rozhovorech. Téměř o patnáct let starší Křivský dokázal s dospívající mládeží jed-

nat jako k sobě rovnou a vážit si jí, což mu usnadnilo přístup k této skupině. Svou roli hrála 

jistě také doba – po druhé světové válce byla generace budoucích ‚kružanů‘ v kritickém ob-
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dobí. Zažili hrůzy okupace, čímž předčasně dospěli, ale zároveň jakožto stále dospívající hle-

dali morální vzory a smysl života. Pavel Křivský se ocitl tak říkajíc ve správný čas na správném 

místě, a měl vzdělání, schopnosti i charisma, které mu umožnily roverům nabídnout vše, co 

potřebovali.  

Křivský docházel pravidelně na schůzky kmene a chystal duchovně zaměřený program zalo-

žený na některé ze skautských hodnot – rozebíral a zamýšlel se nad skautskými zákony, prin-

cipy, částmi slibu, případně na citátech a myšlenkách z jiných děl. Roveři byli vedeni k sebe 

poznání i odstraňování mravních nedostatků či zlozvyků. Křivský se však setkával i jednotlivě 

s některými členy kmene a prostřednictvím osobních rozhovorů usměrňoval jejich postupné 

vzdělávání a promýšlení různých duchovních témat. Vztahy, které Křivský navázal, přetrvaly 

i nadále po vstupu Junáka do ČSM, čímž byl Vysokoškolský roverský kmen oficiálně rozpuštěn.  

Křivský i další členové roverského kmene vstoupili do AVÚJ údajně po zralé úvaze, s příslibem 

pokračovat v započaté práci. Dle jednoho z ‚kružanů‘, Jana Pfeiffera, byl Křivský přesvědčen, 

že se nemá práce v Junáku zanechat a že lze za určitých okolností pracovat dál. Stejně se vy-

jadřují i další bývalí Křivského roveři Burgetová s Kopřivou: ‚Pavel Křivský vstoupil do tohoto 

akčního výboru, neboť byl přesvědčen, že i za těchto okolností je potřebné dál pokračovat 

v obrodné práci, dokud pro ni zůstane dostatečný prostor‘.  

Samotný program založený především na přednáškách a skupinových úkolech se týkal myš-

lenkových základů skautingu, jakéhosi úvodu do filozofie tedy širšího myšlenkového vývoje 

Evropy a oné zmíněné cesty sebevýchovy a sebe poznání. Sebevzdělání skautských činovníků 

považoval Křivský za klíčovou podmínku vůbec k možnosti být dobrým vůdcem, toto vzdělá-

vání podmiňoval četbou a následným přemýšlením o přečtené literatuře. Mezi zásady, na 

nichž celý program tohoto i následujících kurzů stál, patřilo poznání a prožívání přírody, které 

souviselo s její estetickou stránkou a pečlivým pozorováním, dále tzv. vigilie, noční bdění 

o samotě nebo v malé skupině, jež Křivský viděl jako vhodnou metodu pro řešení vlastních 

důležitých problémů, ale např. i mlčení jakožto nástroj sebe poznání a zevrubnějšího poznání 

okolního světa. Velký důraz kladený na poznání sebe sama spojoval s nutností poznat své 

vlastní dětství a rodinné zázemí, životní události, které člověka ovlivní, a hledání souvislosti 

mezi nimi.“ 

Pavel Křivský odmítl účast svou i svého junáckého okruhu na chystaném a StB odhaleném 

vojenském převratu v roce 1949. Kubečková uvažuje: „Zůstává otázkou, zda se měl Křivský 

spolu s Kruhem k převratu přidat, případně zda jeho rozhodnutí odmítnout bylo aktem zbabě-

losti či přesvědčení o nesmyslnosti celé akce. Toto rozhodnutí je však v přesné shodě 

s Křivského smýšlením o násilných činech, mezi které tento ozbrojený převrat zařadil.“ Pře-

dem prozrazený a odhalený připravovaný vojenský převrat měl za následek zatýkání, soudy 

a dokonce i vynesené tresty smrti a vykonané popravy. Místo signálu k převratu došlo 

k zatýkání. Pozitivní úlohu během vyšetřování sehrála skautka Dagmar Skálová, která vzala za 

skauty vinu na sebe, aby pak strávila mnoho let v komunistickém kriminále. 
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Pavel Křivský a KSČ 

Autorka dokládá, že: „Členskou schůzí byl (Křivský) také 1. března 1947 přijat do KSČ. (…) 

Koncem prosince 1950 byl Křivský vyloučen z KSČ a dva měsíce na to týden po svatbě s Marií 

Pavlíkovou byl dne 27. února 1951 pracovní poměr správ. zaměstnance zrušen s okamžitou 

platností dle § 18, písm. b/ a § 20 zák. č. 66/1950 Sb., ježto pozbyl důvěry úřadu. 

Křivského členství v komunistické straně je ožehavým tématem. Následující fakta vychází 

z dostupných pramenů úřední povahy, nikoliv ze sekundární literatury, která může být růz-

ným způsobem zkreslená. (…) Pavel Křivský byl dle údajů na své členské kartě přijat do KSČ 

členskou schůzí dne 1. března 1947. Není známo z jakých pohnutek tak učinil a co ho k tomu 

vedlo. (…) Již v říjnu 1949 prověření StB osoby Pavla Křivského hovoří o jeho členství v KSČ 

ovšem s následujícím sdělením: ‚Bylo zjištěno od lidí z řad reakce, že vstoupil do strany 

z vypočítavosti. Schůze a žádné jiné akce, které strana pořádá v místní org. KSČ se nezúčast-

ňuje, je-li pozván, vymlouvá se na pracovní zaneprázdnění. Politicky je nespolehlivý a neuvě-

domělý‘. Křivského bytná jej údajně taktéž označila za člověka: ‚který nesouhlasí s komunisty, 

i když je jejich členem‘. V závěrečném posudku této zprávy je Křivský hodnocen jako ‚politicky 

neuvědomělý a nespolehlivý, ke KSČ, a k naší lidově demokratické republice nemá kladný 

poměr‘. Křivský byl ze strany vyloučen opět členskou schůzí dne 28. prosince 1950, přičemž 

oficiálním důvodem byla ztráta členské legitimace.“ 

Ve sborníku „Akce StB POLOM“ je na str. 185 uveřejněna xerokopie „Návrhu na tajné zatčení 

Dr. Pavla Křivského“ (Velitelství StB, II. sektor, 3. oddělení, dne 19. února 1951), kde se mimo 

jiné píše: „V roce 1945 vstoupil do KSČ na doporučení poslance Dubského v Buštěhradě. 

V roce 1946 vystoupil z církve řím. katolické a v témže roce byl na doporučení univerzitního 

profesora Dra Husy přijat na min. vnitra s určením pro archivní zpracování historického mate-

riálu. V roce 1947 byl Křivský velmi agilním funkcionářem ‚Junáka‘ a v únorových dnech byl 

členem akčního výboru ústředí Junáka. V roce 1949 požádal o vyškrtnutí z KSČ a jako důvod 

udal jeho špatný zdravotní stav.“ V xerokopii životopisu sepsaném s Pavlem Křivským Kraj-

skou státní bezpečností Praha, 31. července 1952 (citovaný sborník, str. 262) Křivský říká: „Po 

stránce politické jsem až do r. 1945 nebyl organizován v žádné politické straně a také jsem 

neměl zájem o politické věci, poněvadž jsem se cele věnoval náboženským otázkám a studiu. 

R. 1945 jsem se rozhodl, že vstoupím do KSČ, poněvadž jsem byl obdivovatelem buštěhrad-

ských horníků, kromě toho prostřednictvím jejich jsem byl získán pro myšlenky socialismu. Do 

strany jsem vstoupil, ale nijak jsem se ve studiu stranickém neprohluboval. Nejprve jsem po-

spíchal, abych dokončil studia, potom, když jsem přišel do archivu min. vnitra záhy jsem začal 

velmi intenzivně v Junáku, takže jsem povinnosti stranické skoro vůbec neplnil a jedině Skři-

van mě udržoval ve straně, poněvadž chtěl, abych ve straně zůstal a s ním spolupracoval. 

V r. 1950 jsem ztratil legitimaci, a jelikož jsem se nedostavil na okres k projednání záležitosti, 

byl jsem ze strany vyloučen. Bylo to škoda, že jsem od r. 1945 se pořádně neškolil v ideologii 

marx-leninské a nevypořádal se s názory náboženskými a junáckými, mohl jsem se dobře za-

pojit do naší budovatelské práce a mohl jsem býti prospěšný naši republice a lidské společ-
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nosti. Mohl jsem využít svých odborných i jazykových znalostí (znám 7 řečí) k pořádné práci 

pro naši socialistickou vlast. Od r. 1948 jsem se zapojil do junácké práce, které jsem věnoval 

všechen volný čas. Nejprve jsem působil ve vysokoškolském roverském kmeni, potom jsem byl 

zapojen do výchov. odboru junáckého ústředí, do výchovného odboru zemské junácké rady, 

zúčastňoval jsem se školení junáckého na lesních školách, stal jsem se instruktorem lesních 

škol, organizoval jsem skautské semináře výchovné a pracoval jsem v okruhu Plamenů. Na-

psal jsem velmi mnoho článků o junácké ideologii a měl jsem řadu přednášek pro pražské 

i venkovské oddíly a z této práce potom vzešla moje trestní činnost. V únoru 1948 jsem se stal 

členem akčního výboru ústředí Junáka a zůstal jsem tam až do konce r. 1948.“ 

Křivského životopis, jehož část jsem zde uvedl, svou formulační kvalitou vyvolává ve mně 

dojem, že byl Křivskému někým diktován, aby obsahoval vše, co si vyšetřovatel přál a nic 

nebylo vynecháno či vypuštěno. Nedá mi, abych zde necitoval z článku Petra Zídka „O jedné 

neudržitelné teorii“ (Lidové noviny, 16. ledna 2016, str. 23) který se týká nové knihy Václavy 

Jandečkové „Kauza Jan Masaryk – Nový pohled“. „Spis, který z tohoto prošetřování vznikl, 

podle Jandečkové ‚neposkytuje žádné věcné důvody k tomu, abychom jej odmítli brát vážně 

a ignorovali v seriózní diskusi‘. Toho se podle ní dopustil autor jediné vědecké studie o tomto 

materiálu historik Jiří Kocian, který k němu přistupuje s apriorní nedůvěrou. Nedůvěra Jiřího 

Kociana k materiálům StB z počátku 50. let však není apriorní, ale posteriorní. Každý školený 

historik soudobých dějin – což není případ Václavy Jandečkové – ví, že dokumenty StB z této 

doby jsou jedním z nejméně hodnověrných pramenů, s nimiž se lze vůbec setkat. Navíc vůbec 

neznáme autora tohoto materiálu ani účel, za jakým byl vytvořen. Argument, že pokud StB 

něco důkladně prošetřovala, nemohlo jít o něco, co by sama vykonstruovala, svědčí o tom, že 

Václava Jandečková příliš neví, jak politická policie v té době fungovala. Nešlo o homogenní 

instituci s jednotným vedením, nýbrž o řadu navzájem si konkurujících struktur a klik, které 

mezi sebou vedly nesmiřitelné boje. Pokud jedna parta některou svou oběť přinutila ‚doznat 

se‘ ke smyšleným zločinům, mohla to jiná parta o pár měsíců později klidně považovat za au-

tentické, a tedy prošetření hodné informace.“ V té souvislosti mě napadá, zda podobným 

způsobem neprobíhalo vyšetřování Pavla Křivského, když už byl fyzicky i psychicky zlomen 

a zhroutil se. Ve sborníku „Akce StB POLOM“ jsou xerokopie Křivského výslechů. Výpovědi 

Křivského jsou tak spontánní, podrobné, obsahující mnoho jmen osob včetně jejich charakte-

ristik, že je nepravděpodobné, že by si všechny údaje Křivský, při vší úctě k jeho paměti, mohl 

pamatovat. Proto i Křivského leopoldovský spoluvězeň Luboš Jednorožec soudí, že Křivský při 

výsleších vyšetřovatelům řekl respektive podepsal vše, co oni chtěli, i když sám tomu ve sku-

tečnosti nevěřil. Nenalezl v sobě sílu odporu vůči násilným vyšetřovacím metodám StB. StB 

potřebovala Křivského a jeho výpovědi dostat tam, kde je chtěla mít, totiž aby mohla Křiv-

ského postavit jako vůdčí osobnost do čela protistátní skupiny klatovských skautů. Je vůbec 

otázka, zda Křivský nemusel vypovídat i o osobách, které ve skutečnosti vůbec neznal? Vždyť 

s některými se poprvé viděl až u soudu. Současně je svým způsobem docela zajímavé, že 

mnozí členové KRUHu, kteří, jak vyplývá z ve sborníku uvedených xerokopií výpovědí, byli 

rovněž vyslýcháni respektive o kterých vypovídal Křivský, nebyli postaveni před soud, zatím-

co třeba jeden z nich, Jiří Pilka, byl souzen zcela odděleně od tzv. Křivského skupiny spolu se 
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dvěma ‚atomovými špiony‘, rovněž skauty, Josefem Hettlerem a Jaroslavem Švenekem. Ti 

ovšem patřili ve skutečnosti do skupiny klatovských skautů. 

„Dle Jana Pfeiffera, který tvrdil, že s komunistickým režimem by se vůbec nemělo spolupraco-

vat a měl by se zcela ignorovat, tento názor Křivský neschvaloval, tvrdil, že to by mělo být až 

to poslední, avšak pokud je možné dělat pozitivní práci a pokračovat v díle, aniž by si člověk 

pošpinil svědomí, nemá práci skládat ruce v klín. Vysvětluje to jako hlubokou víru v budování 

vyšších duchovních hodnot bez ohledu na světskou moc, a to i v nepříznivých podmínkách. 

Podobná slova můžeme slyšet od Václava Břicháčka: ‚V Pavlovi žilo přesvědčení, že v každé 

době i v každé situaci je třeba se věnovat výchově. Stojí za to se pokusit o reformu výchovy 

i v komunistickém systému a snad jej i pomocí výchovy poněkud zlidšťovat a upravovat‘. 

Ve spisech ABS (Archivu bezpečnostních složek) jsou k dispozici opakované žádosti orgánů 

o ponechání Křivského ve vyšetřovací vazbě, vzhledem k tomu, že jmenovaný při výslechu se 

choval rafinovaně a popíral skutečnost o jeho rozsáhlé protistátní činnosti.“ 

Předložené kopie zápisů z vyšetřování naznačují, že zápisy mohly být v podstatě koncipová-

ny, vymýšleny a diktovány vyšetřujícími orgány, jak se dělo i mnoha jiných případech muklů, 

a soudě podle toho, Křivský při jejich vzniku mohl, když již byl fyzicky a psychicky zlomen, 

sehrát zcela pasivní úlohu a zápisy jen podepisoval, aniž jejich obsah četl? Jak za nacistické 

okupace, tak za komunistické totality byli tací, kteří vydrželi násilné metody výslechů a různá 

mučení, ale byli jiní, kteří nevydrželi a promluvili. Důsledkem toho pak byla další vyšetřování, 

mučení, soudy, vězení a v některých případech i tresty smrti a popravy.  

 

Závěry Kateřiny Kubečkové ze studia života a působení Pavla Křivského 

Kateřina Kubečková v závěrečném hodnocení ve své diplomové práci mimo jiné píše: „Pavel 

Křivský byl nepochybně pozoruhodnou osobností s nezměrným charismatem a schopností 

působit na lidi kolem sebe. Těchto svých vlastností a dovedností po celý svůj život využíval ve 

svých výchovných snahách. Jejich cílem byla jakási morální obroda, kterou dle Křivského spo-

lečnost potřebovala s důrazem na kontinuální a důsledné vzdělávání a sebevýchovu v duchu 

etických zásad. Mezi jeho výchovnými metodami najdeme dodnes užívané vigilie, mlčení, 

pozorování přírodních jevů s cílem podrobnějšího poznání okolního světa, ale také skupinové 

diskuse nebo rozhovory.  

Za svůj sedmasedmdesátiletý život vystřídal Křivský velké množství rolí, dosáhl mnohých 

úspěchů, ovlivnil několik skautských generací a zapsal se do povědomí nepočítaně osobám, ať 

už pozitivně nebo negativně. Cílem této práce bylo především zmapovat jeho život se zvlášt-

ním důrazem na vymezené období let 1947 až 1952 objektivem jednotlivých prostředí, v nichž 

se Křivský pohyboval a působil, zejména z pohledu výchovného působení uvnitř skautského 

hnutí. Křivský je mnohými odsuzován za to, že byl zároveň skautem a komunistou, což je na-

hlíženo jako naprosto nepochopitelný rozpor, dvě role, které není možné skloubit dohromady. 
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Další zásadní otázkou této diplomové práce bylo, zda i Pavel Křivský viděl rozpor mezi rolemi 

skauta, resp. skautského činovníka, a komunisty, člena KSČ, potažmo člena AVÚJ, případně 

v čem, a jak tuto skutečnost vnímal. 

Jak vyplývá z jeho textů a přednášek, Křivský vyznával ideu nenásilí. Neviděl smysl v násilném 

řešení problémů a mezi takové řadil i např. vzpoury, s nimiž nesouhlasil a kterých se odmítal 

účastnit. V souladu s tímto přesvědčením nebyl schopen se otevřeně postavit komunistickému 

režimu a nesvobodě, nijak se nesnažil proti němu bojovat. Na druhou stranu to, co provázelo 

celý Křivského život, byla zmíněná snaha o vnitřní změnu společnosti prostřednictvím sou-

stavného a systematického vzdělávání. Toto své úsilí zaměřoval především na mládež, v níž 

viděl největší potenciál. Podstatné je, že za všech okolností zůstával u vzdělávací činnosti 

a psychologického působení v rámci mezilidských vztahů – ať už hovoříme o Křivského éře 

v církvi, v roverském kmeni nebo v Leopoldově – výchova a vydělávání bylo tím, v čem Křivský 

viděl smysl, co ho naplňovalo a čemu věnoval mnoho času a energie. Na tyto své snahy se 

soustředil za jakýchkoliv podmínek, bez ohledu na okolní situaci.  

Pavel Křivský byl bezesporu osobností vysoce inteligentní a s velkým rozhledem, jak je patrné 

z jeho odborných prací i přednášek pro Kruh, navíc je možné v jeho konání sledovat jistou 

míru vychytralosti. S komunistickou ideologií osobně nesouhlasil, nutně si uvědomoval zločin-

nost tohoto režimu a snažil se režimní nařízení a pravidla obcházet, kde to bylo možné. 

Nicméně nikdy se vůči komunistické moci vyloženě nepostavil, nevymezil. Nesnažil se měnit 

podmínky, v nichž se nacházel a které byly určeny státním zřízením. Křivského odborný zájem, 

schopnosti a celkové pracovní zaměření, a rámec z podmínek kladených režimem se setkávaly 

v prostředí jeho zaměstnání, Archivu ministerstva vnitra. Zejména poúnorový velmi rychlý 

kariérní postup a následné rozšiřování pravomoci v míře, jaká nebyla v instituci tohoto typu 

samozřejmá, mu zajistilo možnost se přímo v prostorách archivu setkávat s ‚kružany‘ či pod 

zástěrkou skartačního školení a následných brigád pořádat velká setkání Kruhu.  

Pro Pavla Křivského tedy bylo možné být zároveň skautem i komunistou. Skauting vnímal jako 

vhodnou myšlenkovou a hodnotovou základnu pro vnitřní rozvoj jedince a zároveň jako příz-

nivé prostředí pro své obrodné snahy, protože v Junáku se soustředila velká skupina mladých 

lidí, kterým nebyl duchovní život lhostejný. Členství v KSČ a AVÚJ pak Křivský chápal jako ja-

kýsi formální rámec, nutnou formu a zvnějšku dané podmínky, které respektoval a snažil se 

využít ve svůj prospěch a pro své výchovné snažení. Dá se tedy říci, že Křivský se vždy 

a v každé situaci soustředil na výchovné působení ve společnosti a dělal vše tak, aby v něm 

mohl za daných podmínek fungovat dál. 

Osud Pavla Křivského je ukázkovým příkladem toho, jak komunistický režim hluboce zasáhl 

životy všech, kteří v něm žili, a neméně i dalších generací. Křivský se ocitl v situacích, do nichž 

by se jinak nebyl dostal, rozhodoval se mezi několika rozdílnými cestami. Místo aby si však 

vybral z dvou na první pohled tak odlišných cest jednu, zvolil jinou možnost a jednu žil vnitřně, 

druhou navenek. Podařilo se mu tak skloubit obě dohromady.“ 
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Jsem rád, že jsem v době, kdy jsem se rozmýšlel nad obsahem této své úvahy, objevil magis-

terskou diplomovou práci Kateřiny Kubečkové (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 

Historický ústav Brno 2015), „Skaut s rudou knížkou Život Pavla Křivského v letech 1947–

1952“, kterou považuji za dosud nejlépe zpracované téma „Pavel Křivský“, i když se věnuje 

jen přesně vymezenému období jeho života a působení. Mně tato disertace, zpracovaná pod-

le mého názoru v maximální možné míře objektivně, poskytla zdroj cenných informací, které 

jsem jednak plně využil, jednak vybrané závažné části jejího textu jsem přímo vložil do své 

úvahy s příslušnou citací jejich autorky. Autorka prostudovala velmi cenné archivní materiály 

vztahující se k případu „Pavel Křivský“ a mohla tak doložit některé údaje, které před tím měly 

přece jen poněkud spekulativní charakter. Oceňuji, že autorka, věnované Pavlu Křivskému, 

vychází z archivních dokumentů, které se týkají jeho členství v KSČ a dalších, které 

v některých jiných pracích byly vypuštěny nebo nebyly doloženy. 

 

 Pavel Křivský očima autorů sborníku „Akce StB POLOM“ 

Autoři sborníku, Jiří Kafka – Owigo a Miroslav Kopt – Orel ve spolupráci s Petrem Maišadrem 

– Kimem (ve sborníku se snad chybně *?+ píše o Pavlu Maišaidrovi) a Jiřím Zachariášem – 

Pedrem v tomto sborníku věnovali nejprve osudům klatovských skautů a vyšetřování a pro-

cesu komunistické justice s nimi, procesu, do kterého byl uměle vložen a za vůdce této proti-

státní ilegální činnosti označen Pavel Křivský. Součástí sborníku jsou kopie výpovědí jednotli-

vých vyslýchaných, z toho největší pozornost je věnována právě Pavlu Křivskému. Shrnující 

hodnocení Pavla Křivského je uvedeno ve XII. kapitole z pera autorů pod názvem „Fenomén 

Pavel Křivský“ a pak ještě v Doslovu Jiřího Zachariáše – Pedra „Vnitřní zdroje, které umožnily 

vzdorovat“. O Pavlu Křivském bylo napsáno více úvah většinou jej pozitivně hodnotících přes 

jeho velmi kontroverzní život. Právě tento sborník přináší hodnocení opačné, i když rozsah 

jeho znalostí respektuje. Výše jsem zmínil jisté výhrady, které k některým údajům uvedeným 

ve sborníku, které se týkají právě Pavla Křivského, vyslovili Michal Rozhoň a Kateřina Kubeč-

ková.  

„Křivský patřil k reprezentantům myšlenek směřujících k přetvoření Junáka v socialistickou 

organizaci, opírající se o tzv. technický skauting. U Křivského není znám ani náznak veřejného 

kritického hodnocení marxismu a politiky KSČ. V únoru 1948 se plně postavil za pučistickou 

politiku KSČ a na půdě Junáka byl jejím nositelem.“  

Toto je vstupní odstavec příslušných kapitol sborníku, týkajících se Pavla Křivského. Považuji 

za potřebné uvést, že texty Pavla Křivského, věnované filozofii skautingu (jeden z mála dosud 

nejen u nás uskutečněný pokus tohoto druhu), uveřejněné v „Plamenech“ a převzaté do po-

listopadového „Skautingu“, stejně jako jeho tajné přednášky pro vězně v leopoldovském 

vězení, tak docela s uvedeným kritickým a odsuzujícím názorem nekorespondují. Také sbor-

níky vydané KRUHem, např. „Ars bene vivendi“ (1992) a „Svědectví o Kruhu“ (2001) nebo 

„O Pavlu Křivském“ (2009) totiž dokládají, že Pavlu Křivskému šlo o obrodu společnosti na 
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duchovní podstatě a vzdělání atp., a tzv. „technický skauting“ doslova zcela míjí. Na základě 

svého osobního svědectví a prožitku to dokládá i skaut a leopoldovský mukl Luboš Jednoro-

žec, dnes žijící v USA, který se s Pavlem Křivským poznal a stýkal v Leopoldově, v několika 

svých e-mailech, které zasílal Josefu Cihlářovi – PePovi, a mně po roce 2000. 

V úvodní kapitole „Pavel Křivský, rádce, učitel a průvodce životem“ publikace „O Pavlu Křiv-

ském“, vydané KRUHem v roce 2009, se mimo jiné píše: „Pavlovy snahy učit a vést mladé lidi 

k uskutečňování jeho ideálu obrody společnosti se po skončení druhé světové války obrátily 

ke skautingu. Viděl v něm další prostor, kde uskuteční svou vizi. Uvědomoval si, že etické 

principy skautingu spojené s jedinečnými výchovnými metodami dávají rozhodující předpo-

klady k intenzivnímu dalšímu rozvíjení osobnosti mladého člověka. Ideály skautingu plně ko-

respondovaly s Pavlovou vizí po obrodě lidství – mravní principy, světové bratrství, pomoc 

bližním – poznal je za svého dětství jako skaut i za studií v Praze, kdy se stal spolupracovní-

kem Eduarda Skřivana, vůdce 18. skautského oddílu. Byl si však vědom, že skauting byl velmi 

často uskutečňován pouze jako „technický skauting“, tj. využívání skautských výchovných 

metod jen jako program a zábava pro aktivity mládeže ve volném čase, skautské etické zása-

dy byly často pouze povrchně chápané, jen hlásané, vnějšně proklamované, avšak hlouběji 

neprožívané. Poznal, že je účelné soustředit se na výchovu ve věku, kdy přijaté mravní princi-

py nejsou jen normy chování v dětství mnohdy pasivně přejaté, ale kdy intelekt již umožňuje 

jejich hluboké promýšlení, uvědomělé a soustavné rozvíjení a hledání jejich duchovní podsta-

ty. Sem zaměřil své působení učitele, rádce a vychovatele. Za důležité pokládal zaměřit se 

v tomto smyslu na výchovu jak stávajících, tak zejména budoucích vychovatelů a s nimi etické 

otázky promýšlet, prohlubovat, intenzivně prožívat a docházet dál, k duchovnímu obsahu 

skautingu. (…) Soustřeďoval kolem sebe rovery a na schůzkách s okruhem mladých lidí se 

zaměřoval na rozbor mravních a duchovních aspektů výchovy. Rozebíral s nimi myšlenky 

z filozofických, humanitních a politologických děl (Platon, Kant, Thákur, Spinoza, Masaryk 

a další) a uvažoval o filozofických základech skautingu. Byl přesvědčen, že jakémukoliv zlu 

a násilí nelze čelit silou, fyzickým odporem, nýbrž pouze duchem (Tolstoj, Gándhi), nemrav-

nosti mravní čistotou a opravdovostí, primitivismu vzdělaností. (…) V souladu s tímto pře-

svědčením se pokoušel po únorovém puči roku 1948 v roli člena Ústředního akčního výboru 

Junáka ovlivňovat další vývoj skautské organizace v naději, že její existence nebude znemož-

něna. Za tímto účelem uspořádal v srpnu 1948 na Šumavě kurz pro vybrané činovníky a rove-

ry, z nichž vzniklo společenství, jež se pojmenovalo KRUH a jež funguje dodnes. (Více o exis-

tenci a činnosti tohoto společenství je publikováno ve sbornících ‚Svědectví o KRUHu‘ z roku 

2001, ‚Ars bene vivendi‘ z r. 1992). (…) Úsilí o obrodu lidské společnosti a cesta k jejímu usku-

tečňování narazily v životě Pavla Křivského na dvě osudové, nepřekonatelné překážky: na 

druhou světovou válku a po ní na komunistickou totalitu v naší zemi. (…) Pavlem vyznávané 

hodnoty a cesty k jejich uskutečňování byly v naprostém rozporu s ideologií totalitního reži-

mu, který pochopil, jak je pro něho osoba Pavla Křivského s jeho úsilím o duchovní a mravní 

obrodu vysoce nebezpečná…“  
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Z uvedeného lze soudit, že se autoři sborníku „Akce StB POLOM“ mohou v hodnocení Křiv-

ského mýlit nebo mohlo jít o záměr a úmysl, jak naznačuje např. Kateřina Kubečková ve své 

diplomové práci. Nebo naopak pravdu mají autoři sborníku a svůj výklad a své vzpomínky 

úmyslně a záměrně upravují ve svých textech „kružáci“?  

Ve sborníku „Akce StB POLOM“ jsou uvedena dvě souhrnná hodnocení Pavla Křivského, jed-

nak od Jiřího Kafky – Owiga a Miroslava Kopta – Orla, jednak od Jiřího Zachariáše – Pedra. 

Obě zde rovněž uvádím v plném znění.  

 

Jiří Kafka – Owigo a Miroslav Kopt – Orel: Fenomén Pavel Křivský 

„PhDr. František Pavel Křivský ještě dnes, po mnoha letech od chvíle, kdy opustil tento svět 

(15. 12. 1989), je jedněmi oslavován jako významný vychovatel určité věkové kategorie skau-

tingu, a jinými zpochybňován až zatracován pro své manipulační schopnosti. Jimiž, jak soudí 

Křivského odpůrci, umožňoval vidění světa a úlohy člověka v něm podle receptu, který uvařil, 

který mu chutnal a vyhovoval. Jimi je také připomínána úloha Pavla Křivského ve dnech ko-

munistického převratu v roce 1948 a jeho členství v Ústředním akčním výboru Junáka, stejně 

jako jeho velmi smutná úloha informátora StB, která se právě v období vyšetřování činnosti 

klatovských skautů (1951–1952) projevila zvláště neblaze. Lze se však jednoznačně shodnout, 

že se jednalo o výjimečnou osobnost hlubokých vědomostí s výrazným charisma. Z před-

válečné doby, od svého seznámení s vyšším skautským činovníkem, odborným učitelem Edu-

ardem Skřivanem, který vedl v Praze 18. oddíl Svazu junáků skautů RČS a před tím byl náčel-

níkem Skautů práce ve Federaci proletářské tělovýchovy, se začíná zajímat o skauting a sym-

patizuje s programem KSČ. Během německé okupace už měl určité vazby na ilegální KSČ, ne-

boť po květnové revoluci v roce 1945 na doporučení poslance za KSČ, soudruha Dubského, 

vstupuje do strany a zároveň vystupuje z katolické církve. 

V roce 1946 se dostává, přes skautského činovníka Mirko Vosátku, do styku se skautskou or-

ganizací Junák. Absolvuje Ústřední lesní školu ve Štiříně a stává se členem výchovného odbo-

ru Ústředí Junáka. Je též aktivním členem tzv. Vysokoškolského roverského kmene (dále jen 

VRK) v Praze, kde působí vedle Milana Skalníka. VRK v rámci Junáka vyvíjí intenzivní proko-

munistickou činnost pod vlivem některých členů komunistického Předvoje (ultrastalinistická 

protinacistická odbojová skupina mládeže, a své názory hlásá prostřednictvím časopisu Pla-

meny. Jejich platforma je velice ostře zaměřena proti Ústředí Junáka a protinábožensky. Křiv-

ský díky své pověsti člověka, který se zásadně rozešel s katolickou církví a oslňující rétorikou, 

filosofickým vzděláním i pedagogickými schopnostmi získanými v řádu, se zde stává vůdčí 

osobností – jakýmsi guru. Zastiňuje tak, k velké nelibosti, samotného vůdce VRK, Milana 

Skalníka. Skalník sám jako zarytý komunista pochopitelně tento vývoj vnímal negativně 

a začal Křivského hodnotit z tzv. třídního hlediska (hlásání prvků východní filosofie, jež se 

snaží skloubit s marxismem, jeho údajnou homosexualitu, zvrácenou sebestřednost, apod.). 

(…) Křivský, i když filosoficky nestojí na pozicích KSČ, plně podporuje její politiku směřující 
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k únoru 1948. Jeho sklony k východnímu mysticismu jsou pokusem doplnit primitivní marxis-

tický materialismus o jakousi morální nadstavbu hledání individuálních východisek, jež se 

opírají o některé techniky buddhistického a taoistického ražení tzv. sebeovládáním se 

k osobnostnímu samozdokolování. U Křivského jde jednoznačně o jakousi renesanci úvah 

a proudů hnutí Volná myšlenka z počátku dvacátého století. Řečeno měřítky dnešní doby, by 

Křivského bylo možno zařadit mezi multikulturalisty levicového typu, provenience frankfurt-

ské filosofické školy. Křivský patřil k reprezentantům myšlenek směřujících k přetvoření Juná-

ka v socialistickou organizaci, opírající se pouze o tzv. ‚technický skauting‘. U Křivského není 

znám ani náznak veřejného kritického hodnocení marxismu a politiky KSČ. V únoru 1948 se 

plně postavil za pučistickou politiku KSČ a na půdě Junáka byl jejím nositelem. Stal se členem 

Ústředního akčního výboru Junáka (ÚAVJ – orgán Junáka složený z členů KSČ a sympatizantů, 

kteří vylučovali z Junáka ‚ideologicky nepohodlné‘ činovníky) a předsedou jeho výchovné ko-

mise. V této komisi, ihned při jejím prvním zasedání, inicioval zrušení Ústřední duchovní rady 

a rozpuštění křesťanských skautských oddílů. Jakožto představitel ÚAVJ se během roku 1948–

1949 zúčastnil všech významnějších aktivit, jež měly z Junáka vytvořit dětskou organizaci pio-

nýrského typu. V červnu 1948 byl namísto Milana Skalníka – Medníka jmenován velitelem 

tzv. zemské ‚borůvkové brigády‘ Junáka na Šumavě. V rámci tzv. reformy Junáka vedl v srpnu 

1948 na Šerlově dvoře nedaleko Prášil pětidenní seminář, na kterém bylo přítomno na pade-

sát skautů a skautek, převážně středoškoláků, kterým přednášel kapitoly z dějin filosofie, dále 

sociologii, psychologii a kritické dějiny skautingu. (…) Rok 1949 byl totiž rokem, kdy své vazby 

k ÚAVJ rozvolnil a začal hledat nové pole svého působení. (…) Tímto novým polem se stává 

Svaz občanů bez vyznání, který jakožto ateistická organizace měla plnou podporu komunis-

tického režimu. Zde se Pavel Křivský stává vedoucím komise pro práci s mládeží. Zakládá jed-

notlivé kroužky mládeže, složené z některých bývalých příslušníků VRK a absolventů výše zmí-

něného semináře na Šerlově. Výběr členů ve své jednostrannosti vyplýval ze skutečnosti, že 

Křivský vlastně neznal jiné prostředí, odkud by vytěžil nové lidi. V získávání členů byl tedy od-

kázán na bývalé členy Junáka. Takto nějak se započal formovat jeho KRUH. Toto společenství 

se v žádném případě neopíralo o nějaké ilegálně se formující skautské protikomunistické sku-

piny. Pavel Křivský se při svém působení na tyto mladé chlapce a dívky úzkostlivě vyhýbal 

jakémukoliv kritickému vyjadřování vůči komunistické totalitě, ačkoliv jako příslušník minis-

terstva vnitra (sice civilně správního útvaru) velice dobře věděl, jakých zločinů se komunistic-

ký režim dopouští na příslušnících vlastního národa. Osobní koketování s východní filozofií 

a mystikou a jeho přenášky k mládeži se stávají předmětem kritiky ze strany Svazu občanů 

bez vyzvání. Proto těžiště působení na členy KRUHu přenáší pod křídla svého zaměstnání 

a semináře pořádá na různých místech působení pod rouškou archivářských brigád. Tak, jak 

komunistický režim zostřuje své represe od svých skutečných protivníků po protivníky domně-

lé, začíná hledat i nepřátele ve vlastních řadách. Činnosti Křivského neujdou pozornosti StB 

a přímo do jeho prostředí KRUHu je nasazena konfidentka, která nejenže plně informuje 

o veškerých aktivitách Křivského, ale provádí i tajné prohlídky osobních věcí některých členů 

tam, kam má přístup. Za své tajné spolupracovníky získává StB i další členy KRUHu, například 

studenta Zdeňka Málka – Boye. Koncem léta 1950 vyhlásil Pavel Křivský pro všechny členy 
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KRUHu příkaz, aby zničili své zápisy, poznámky a jiné dokumenty, aby při případné domovní 

prohlídce nebyly záminkou k represím. Tušil, že nad ním a členy KRUHu se stahují chapadla 

StB. V roce 1950 byl také vyloučen z KSČ, údajně pro ztrátu členské legitimace a proto, že se 

nedostavil na OV KSČ tuto záležitost projednat. Ztratil tím poslední zbytky důvěry svých ko-

munistických soudruhů, včetně těch na MV. (…) Zatčen byl dopoledne 25. února 1952 ve vý-

roční den komunistického puče z roku 1948. Po dvouměsíčním vyšetřování se 14. května při 

výslechu po čtyřech hodinách psychicky zhroutil a začal vypovídat podle přání vyšetřovatelů 

a stal se v jejich rukách nebezpečnou osobou pro všechny své známé. StB v prvopočátcích 

svého pronikání do prostředí KRUHu se domnívalo, že se může jednat o tzv. nepřátelskou pro-

tistátní organizaci. (…) Faktem však je, že StB v průběhu jedné služební cesty v srpnu 1949 na 

zámek v Janovicích u Rýmařova počala Křivského vyšetřovat a jmenovaný již v této počáteční 

fázi vyslýchání se StB zavázal ke spolupráci. Nejdříve podle dokumentů byl využíván po linii 

katolické církve jakožto osoba perfektně znalá církevního prostředí. Zde je možno konstato-

vat, že tato jeho spolupráce nebyla plně efektivní. Na jedné straně dával StB tipy na osoby 

vhodné k získání spolupráce s StB z řad kněží, ale na druhé straně i varoval, jako ku příkladu 

opata Anastáze Opaska.  

Toto Křivského lavírování, dále pak jeho ukončení členství v KSČ, zřejmě vedlo StB k myšlence 

využít jmenovaného v akci, která měla skauting v očích veřejnosti zdiskreditovat a skauty 

zastrašit a oslabit jejich vůli k odporu proti komunistickému režimu. StB Pavla Křivského vy-

hodnotila jako osobu určitým způsobem ve skautském prostředí známou, ale i osobu, která se 

dá zmanipulovat z důvodů zjištěných charakterových vad. Jmenovanému nepomohlo ani to, 

že se oženil, i když to nikdy neměl v úmyslu. StB potřebovala ukázat, že v boji proti skautům 

dosahuje výrazných úspěchů, že skautské ilegální hnutí zlikvidovala a proto připravila dva 

skautské ‚monstrprocesy‘; v druhém měl a také sehrál Pavel Křivský vůdčí roli.  

V tomto měla StB absolutní úspěch. Pavel Křivský po výhrůžkách o trestu smrti bezvýhradně 

přijal roli, kterou mu StB určila, nejen v průběhu vyšetřování, ale i v procesu. Během vyšetřo-

vání se ukázalo, jak nebezpečná může být paměť, když chybí morální odpor a vůle. Jmenova-

ný bezvýhradně poskytoval veškeré informace a charakteristiky nejen na všechny, jež se sna-

žil ‚vychovávat‘, ale i na všechny své bývalé spolupracovníky, které poznal během archivářské 

činnosti.  

Křivský ve vězení strávil celkem 13 a půl roku. Odsouzen byl na doživotí a ve vězení těžce sná-

šel myšlenku, že v tomto strašném prostředí Leopoldova bude muset žít po zbytek svého živo-

ta a ven na svobodu se již nikdy nedostane. V Leopoldově měl u vězňů aureolu významného 

činovníka Junáka, který se postavil proti komunistickému režimu v ČSR a ‚jeho‘ lidé pracovali 

pro americkou CIC. Měl kolem sebe vždy skupinu mladých, urostlých mládenců, převážně od-

souzených skautů, snad i pro svou ochranu. Nikdo z nich netušil, že je sprostým bonzákem – 

udavačem. V dílnách svými výklady a pohovory pomáhal překonávat obtíže jejich postavení 

a udržoval naději ve chvílích, kdy ji sám ztrácel. Známé jsou jeho filozofické přednášky o etic-

kém poslání a úkolu filozofie. (…) Podmíněně byl propuštěn na svobodu amnestií prezidenta 
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ČSR začátkem září 1965. (…) K výchově mládeže se již nikdy nevrátil, nebyl členem Junáka ani 

v letech 1968–70.  

Ve výkonu trestu se z něj stal profesionální udavač, který kupříkladu v Leopoldově na straně 

jedné napomáhal ustavení ilegální Republikánské strany, a na straně druhé udával vše o akti-

vitách jejích členů (o úkrytu dokumentů apod.). I jeho dva pokusy o sebevraždu svědčí o tom, 

jak může skončit člověk, který poruší slib a zpronevěří se svému poslání.“ 

 

Jiří Zachariáš – Pedro: Vnitřní zdroje, které umožnily vzdorovat… 

„Soudní proces se skupinou PhDr. Pavla Křivského je přímo školní ukázkou nátlaku, manipula-

ce a režie komunistických mocenských orgánů. Do čela klatovských, většinou katolických 

skautů, kteří se skutečně zapojili do třetího protikomunistického odboje, ať už ilegálním pře-

váděním ohrožených osob přes státní hranice na Západ nebo spoluprací s americkou zpravo-

dajskou službou, byl postaven člověk, bývalý kněz, jehož mnozí z nich viděli poprvé až před 

soudem. Jen s některými z nich měl společná krátká setkání naprosto nevinného a legálního 

obsahu. 

Můžeme se samozřejmě ptát, proč se PhDr. Pavel Křivský nechal vpravit do role hlavního ob-

žalovaného, proč přijal od vyšetřovatelů StB pozici vůdce a koordinátora celé skupiny. Odpo-

věď na podobné otázky jsme si zvykli hledat jak ve fyzickém, tak i psychickém násilí, které 

bylo na obžalované činěno vyšetřovateli i posléze soudci. O to obdivuhodnější se jeví pozice 

ing. Jaromíra Marka – Markýze souzeného ve stejném procesu. Také jako PhDr. Pavel Křivský 

byl do případu klatovských skautů – po přímém udání Křivským – uměle vkomponován. 

Všechno nasvědčuje – jak jeho výslechový materiál, hodnocení vyšetřovatelů tak i konečný 

výsledný paragraf za který byl souzen – tomu, že nalezl silné vnitřní zdroje, které mu umožnily 

vzdorovat vyšetřovatelům, uhájit své postavení, nedat se zatlačit tam, kde jej chtěla mít režie 

StB. Nadto se Státní bezpečnosti nepodařilo z Jaromíra Marka dostat podobné informace či 

udání na spolupracovníky a známé, jak se jim bohatě dostávalo od Pavla Křivského. Zato mu 

patří, stejně jako desítkám podobných mužů a žen, naše úcta a obdiv.“ 

 

 Leopoldovský mukl Luboš Jednorožec e-mailem odpovídá na mé otázky: 

(a) Křivský se rozešel s římsko-katolickou církví. Byla ve skutečnosti jeho životní filozofie ma-

terialistická (marxistická?) nebo idealistická? Jak chápal svět původně jako křesťan a člen 

církve a jak se změnil jeho názor po odchodu z církve?   

„Musím na tu otázku odpovědět negativně. On nikdy v životě nemohl být materialista, proto-

že on věřil, ovšem přestal věřit formou křesťanskou, protože on byl mystik. On byl platonista, 

který věřil, že z jednoho vycházíme a že se do jednoho zase vracíme. Proto jeho časopis (snad 

společenství?), co založil, se jmenuje KRUH. Já jsem v článcích o něm, které se ho snaží vysvět-
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lit, ještě nikde nečetl, že on byl mystik, ale vysvětlují si ho za materialistu. On byl věřící, ale 

jiným způsobem, než jako všichni ostatní kolem něho. Když si uvědomíš, a budeš jej brát jako 

mystika, který nepotřeboval žádného prostředníka k poznávání skutečnosti, který věřil, že z ní 

vyšel, v něm žije a do ní se zase vrací. Budeš mu lépe rozumět.“ 

(b) Byla Křivského idea skautingu v souladu se zásadami zakladatelů skautingu B-P, ETS 

a ABS, nebo se stal hlasatelem „socialistického skautingu“ jako vydavatelé a autoři článků 

v „Plamenech“, do kterých Křivský rovněž přispíval. „Plameny“ vycházely někdy v letech 

1947/1948. Jeden ze spolupracovníků „Plamenů“ Pavel Macháček je dodnes (psáno v roce 

2008) militantním atheistou a zastáncem a propagátorem socialismu a tudíž také socialistic-

kého skautingu pionýrského typu. 

„Já si myslím, že máš pravdu v tom, že on nejen převzal skauting jako takový. On jej uznával 

jako nejlepší výchovnou metodu k výchově mládeže, kterou on nejen převzal, ale hlavně pro-

pracoval. On skauting považoval jako nejlepší výchovnou metodu k výchově mládeže, ale ne 

k výchově celého člověka. Skautingu chybí filozofická nástavba, aby se stal celým člověkem, 

a zůstal v poloviční cestě, kde on chtěl jej svým způsobem nahradit a dovést k plnosti. Já si 

myslím, že on se dostal do politického nátlaku, který se mylně domníval, že zvládne, ale jako 

ostatní politici se přepočítal. Chtěl se asi nějak vyjádřit, a proto používal tehdejšího vyjadřo-

vání, ale prakticky myslel úplně něco jiného. Proto se nedivím, že ti, co odmítají křesťanství, 

že mohou snadno sklouznout do materialismu a navenek se tak jeví a možná i projevují. Já si 

myslím, že se shodneme na tom, že člověka nejlépe poznáš, když je ve stresu, v nátlaku, kdy 

se začne chovat tím, co je v něm a ne se společensky a lidsky přetvařovat. Já se musím při-

znat, že jména, která uvádíš, neznám a nikdy jsem o nich neslyšel a nijak mě neovlivnili či 

jinak, abych četl jejich články.“ 

(c) V čem spočívalo Křivského charisma? Jakým způsobem dokázal tak pozitivně působit na 

mládež a ovlivnit její další život? Bylo to v souladu nebo v rozporu s vírou či naopak v souladu 

nebo v rozporu s materialistickou filosofií? Nebo měl svou vlastní životní filosofii? 

„To se mi zdá, že to bylo jeho umění, jeho osobnost. Když si uvědomíš, že on skoro celý život 

studoval, ať už jako student, klášterník apod., byl nesmírně vzdělaný a jako filosof, byl znalý 

světa a lidských vlastností a snad i cílů. On když si Tě vzal a začali jste mluvit, on ti cokoliv 

dokázal tak dokonale rozebrat, rozkouskovat a naprosto logicky vysvětlit, že jsi to pochopil 

velice snadno a hlavně on z toho vyšel a zase to všechno dal dohromady, jak by to mělo být 

správně složeno, a tys tomu rozuměl a musel jsi s ním souhlasit, že má pravdu. Bylo to jeho 

vzdělání, které uvedl do praxe, a nebyl to jeho fyzický vzhled, ale jeho vnitřní poznání, víra 

v Pravdu, což každému mladému člověku imponovalo. On byl naprosto logický, přesvědčivý 

a dovedl dát každému směr, jakým se má ubírat.“ 

(d) Krátce před smrtí požádal Křivský o setkání s knězem a rovněž leopoldovským muklem 

Vítem Tajovským. Snad se chtěl smířit s církví a s vírou. Tajovský o tom píše ve svých pamě-

tech. Manželka Křivského Marie Pavlíková tuto návštěvu Tajovského ani jiného kněze nepo-
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volila a odmítla. Křivský se dvakrát ve vězení pokusil o sebevraždu. To podle Tajovského by 

kněz nikdy neudělal. 

„Tady o tom vůbec nic nevím, protože už dávno jsem nebyl v republice a ani jsem o tom nic 

neslyšel! Já jenom chci vysvětlit to, že odešel z církve, ale on došel k vyššímu poznání a jeho 

přesvědčení a v harmonii s Pravdou mu nedovolovalo se přetvařovat, že je věřícím křesťanem, 

když poznal a dospěl ke Skutečnosti, proto odešel, aby se vyrovnal se svým svědomím. Tady 

jsi se dotknul toho, že on nebyl křesťanem, že věřil v Krista, že nebyl ani materialistou, ale měl 

svoji vlastní filozofii založenou na Platonovi. Proto, možná se přibližuje více materialistické 

filozofii než křesťanské, která je založena na Sokratovi. Tady je radikální a základní rozpor. 

Mě jen udivuje, že lidé nedokážou rozlišovat a myslí si, že když nevěří křesťansky, že je někdo 

bezvěrec a hned z něho udělají marxistu. Teď můžeš udělat i ze mě. Že se pokoušel o sebe-

vraždu, vím, protože považoval život zde už za marný, který po poznání Skutečnosti už mu 

nemůže nic dát.“  

(e) Mluvil v Leopoldově Křivský někdy o skautingu? Je známo, že považoval za nezbytné po-

stavit skauting na vědecký základ. 

„Ano, hodně mluvil a vysvětloval nám, co on vidí ve skautingu a co by se mělo dělat a jak 

k čemu dospět v konečném cíli! On skauting viděl jako ‚výchovnou metodu‘, kterou chtěl pou-

žít ke svým cílům, a to k výchově a poznání celého člověka. Ano, myslím si to, jak všechno, co 

on dělal, chtěl postavit na vědecký základ. On považuje a skutečně je skauting jen životní styl 

pro mladé lidi, ale ne pro dospělého člověka, jak se to dělá v našem Českém státě. Zde v US 

neexistují žádní oldskauti, a to, co on chtěl udělat, zde se řeší tím, že každý oddíl má svého 

sponzora, ať je to kostel, církev, škola, kluby, rodičovské sdružení, krátce cokoli, co má právě 

tu nadstavbu, aby člověk dosáhl dokončení své výchovy a dospěl k nějaké životní filozofii 

a nezůstal stát v poloviční cestě, jak je to u nás v Čechách. Myslím, že tato výjimka není nikde 

na světě. Kdo chce nějak se zúčastnit skautského hnutí, nemůže přímo, ale prostřednictvím 

celosvětových spolků, které tyto lidi organizují. My zde také se zúčastňovali takových akcí, 

které byly organizovány takovým spolkem se sídlem v Holandsku. (viz dějiny exilového skau-

tingu od br. Cihláře).“ 

(f) Co mohlo být důvodem, že se Křivský stal v roce 1948 členem Akčního výboru Junáka? 

„Já nevím, rád bych na to sám dostal nějakou odpověď. Ale jak jsem poznal a žil s Pavlem, tak 

je to celkem vysvětlitelné. On už tehda byl a organizoval vysokoškoláky a ti, jak jsi asi poznal, 

jsou vždy na levé straně všech akcí – idealisté. On měl povahu, že se dal snadno ovlivnit 

a sám, aby vždy a s každým vyšel, tak vůbec se nedokázal za své zájmy a cíle postavit. On byl 

takový, že bys s ním do ničeho nešel, co by mělo být utajeno. Ty tomu rozumíš, on při vyšetřo-

vání nic neudržel a nemohl jsi se spolehnout, že by nic nevyzradil. On asi nebyl bomzak, ale on 

byl strašný strašpytel. Neměl sílu odolávat nátlaku ať fyzickému tak duševnímu. Nemohl jsi 

mu věřit, protože byl vždy nejslabším článkem řetězu. Z toho asi vyplývá, že pracoval pro StB. 

On byl asi tlačen ze strany svého vysokoškolského oddílu těmi silnějšími, zdatnějšími, jen pro-
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to, aby využili jeho jména, které ve skautingu nejen něco znamenalo a ne nějakého Macháčka 

či Břicháčka, které nic neznamenalo. Já pevně věřím, že on byl jen nasazenou figurou, která 

měla umožnit už tehda těm mladým studentům se uchytit a využít příležitosti k tomu, aby své 

ideály začali uplatňovat v naší organizaci.“ Na archivní doklady v této souvislosti odkazuje ve 

své práci Kubečková. 

(g) Mohl být jeho vztah k Marii Pavlíkové důvodem rozchodu Křivského s církví? Poznal Pavlí-

kovou, když jí bylo šestnáct let a kdy působil v želivském klášteře a podílel se rovněž na vý-

chově mládeže – zřejmě nikoliv skautské. 

„Jeho vztah k pí. Pavlíkové, manželce Pavla, naprosto nijak neovlivnilo jeho opuštění církve. 

Já myslím, že už jsem jeho postoje k církvi zmínil dostatečně a to platí i v této situaci. Jejich 

kontakt byl hlavně duševní, žili společnými zásadami a společnými cíli. Já ji neznal a viděl 

jsem ji jen asi jednou v životě a nemluvil jsem s ní. Když o ní mluvil, velice zřídka, tak jen 

o společné práci.“ 

(h) Křivský a Pavlíková jsou mnohými považováni za velmi vzdělané a čestné lidi, kteří úspěš-

ně vědecky pracovali a publikovali různé filozofické spisy, třeba o Bolzanovi atp. Křivský 

i úspěšně přednášel o některých oblastech filozofie v Leopoldově, o čemž svědčí zachovaný 

rukopis a publikovaná kniha. 

„Mám tu publikaci ‚Filozofie za mřížemi‘ a četl jsem ji už v Leopoldově v 55. roce. On tam vy-

tvořil celou řadu věcí, které se ještě neobjevily a možná zůstanou zazděné na věky. On doká-

zal, jak jsem psal, všechno dokonale rozložit a pak zase složit, jak to potřebovalo složit, aby to 

fungovalo. To bylo neuvěřitelné, a proto každý od něho něco chtěl, když měl něco na mysli.“ 

(i) Někteří členové dokumentační skupiny SOVF tvrdí, že Křivský byl členem KSČ a spolupra-

covníkem StB, což mohou údajně doložit písemně. Před soudním procesem měl být z KSČ 

vyloučen. 

„Tak jak jej znám osobně, moc bych o tom pochyboval. Kdo tvrdí, že byl členem, ať to dokáže. 

Zde nemůžeš nikoho obviňovat z něčeho, co nemůžeš dokázat. Mají možnost, jistě existují 

archivy, kde nějaké záznamy jsou, jak píšeš, že byl vyloučen před jeho procesem. Musela být 

nějaká schůze, kde je o tom zápis? Nezdá se Ti to?“ 

(j) Jak se choval Křivský ke spoluvězňům v Leopoldově? Znal jsi osobně Křivského ještě před 

setkáním v Leopoldově?  

„Myslím si, že je to špatně položená otázka. Jak se chovali vězňové k Pavlovi. Pochopitelně 

byli tam a žili ve společných celách extrémní lidé a názory filozofické. Jemu přitěžovala mo-

hutná síla křesťanských demokratů, kteří měli mezi sebou lidi schopné čehokoli. Proto Pavel 

vždy žil s nějakým „bodyguardem“, který se staral o jeho ochranu a byl jeho žákem. Já patřil 

jen k těm žákům. Já znal před únorem jméno P. Křivský, ale nikdy jsme se osobně nepoznali. 

Z toho také usuzuji, že on byl v akčním výboru jen nastrčenou figurou.“ (1. 11. 2006) 
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Teď ještě vyberu některé zajímavé Lubošovy názory vztahující se ke Křivskému z dalších jeho 

e-mailů, zaslaných mně a Josefovi Cihlářovi – PePovi:  

„Nedávno jsem Ti psal dopis, v kterém jsem se zmiňoval o tom, že Pavel Křivský měl vždy ko-

lem sebe někoho, kdo byl fyzicky silnější a nebál se ochránit Pavla proti jakémukoliv nebezpe-

čí, které by mu hrozilo z jakékoliv strany. To byla má zkušenost z kriminálu, a když jsem o tom 

stále přemýšlel, tak si myslím, že stejným způsobem se choval i v civilu. On byl okouzlen způ-

sobem, jak se chovali žáci k učitelům ve starém Řecku, a myslím na tomto základě on si také 

zakládal své školy. Žáci se učiteli odměňovali, že vždy za něho dělali i nějaké služby a hlavně 

mu poskytovali ochranu.  

Na co by ses měl podívat více z blízka a snažit se pochopit situace, do kterých se dostal 

v únoru 1948 za komunistického puče. Nemohu pochopit, jak on se dostal do čela Akčního 

výboru Junáka (?), když on nemohl být komunistou, protože on absolutně nebyl materialista, 

on byl hluboce věřícím člověkem i když se rozešel s církví, protože církev stojí na jiných filozo-

fických základech než on došel k poznání. Nakonec byl více než upřímný, že to dokázal vyjád-

řit odchodem z církve. On měl kolem sebe KRUH mladých lidí, většinou vysokoškoláků, a urči-

tě, když se do toho podíváš blíže, mezi nimi byli lidé, kteří buď byly členy a nebo velice blízko 

měli už v té době k vedení strany a věděli, co se chystá. Já věřím, že to bylo mnohém dříve 

připraveno a únorová situace se jen využila, aby se ten přelom na bolševismus uskutečnil. 

Věřím, že tam najdeš lidi, kteří byli v jeho úzkém KRUHu, kteří měli na něj veliký vliv, jako na-

příklad Vlasta Gaier v Leopoldově, který mu dělal jakoby tajemníka, protože bez vědomí 

a souhlasu Vlasty jsi se k Pavlovi nedostal, který se staral o jeho písemnosti, sháněl papír, 

tužky, úkryty pro ty materiály, ale současně mu dělal a dával fyzickou ochranu. Pavel tělesně 

nebyl silný člověk, naopak velice slabý, fyzicky nejistý, který neustále potřeboval nějakou 

ochranu a pomoc i radu co a jak se má vyřídit. Proto se velice jistě domnívám, že vedl svůj 

život také podobným způsobem i v civilu. Možná, že tu milenku by potvrzovalo, že prakticky 

nežil jen s manželkou, ale sdílel byt ještě s jednou osobou, která možná dělala mu kostelníka, 

nebo něco podobného, jak si vzpomínám.  

Proto, když si to všechno promítnu, v únorových událostech potřebovala skupina mladých 

studentů použít nějakou významnou osobu, která by je reprezentovala. Velice ovladatelný byl 

Pavel Křivský, který se obklopil KRUHem mladých lidí, kteří jej následovali a on je měl jako své 

žáky, kteří mu poskytovali služby. Ovšem tento KRUH asi měl jiné úkoly a zájmy se skautin-

gem. Na druhé straně Pavel vytvořil moderní a účinnou výchovnou metodu, kterou jej pře-

svědčili asi, že dostane možnost uplatnit v komunistickém státě. Záhy se přesvědčil, že KRUH 

jej podvedl, protože on nikdy neměl důvěru strany a vlády, naopak hned po únoru se jej snaži-

li odstranit, až se jim to povedlo. Nemohu se smířit a pochopit jinak jeho únorové vystoupení 

jen tak, že KRUHem byl vtlačen do akčního výboru, protože on je idealista, je mystik. Proto 

filozoficky nemohl mít nic společného s komunisty. Fyzicky to byla velmi křehká osoba, která 

neustále potřebovala pomoci, ochranu a jistotu, že z venčí nikdo se nedopustí proti němu 
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žádného násilí. Jen ta příležitost k využití jeho výchovné metody mohla být rozhodujícím čini-

telem v jeho vystoupení a musel být nástrojem KRUHu.“ (12. 11. 2006) 

„On byl zaměstnán na ministerstvu vnitra jako archivář. Já nevím, kdy tam začal pracovat, 

možná od té doby, co odešel z církve. Já nevěřím, že pracoval jako člen StB pro ně, jak jej 

znám. On nevědomky mohl vyzradit něco při výsleších, protože on se vyhýbal každé fyzické 

konfrontaci ať přímé nebo ve formě mentálního nátlaku. Já jsem byl v užším kruhu Pavlově 

téměř pět let, co jsem byl v Leopoldově. Ovšem jak jsem Ti dal spojení na Gaiera Vlastu, tak 

ten byl jeho ochráncem, důvěrníkem, proto by Ti mohl povědět mnoho detailů z jeho života. 

Tak tam se také obrať o informace (kontakt na Vlastu Gaiera se mi nepodařilo uskutečnit).  

On ustanovil KRUH proto, aby prostřednictvím jeho mohl dělat svůj výzkum a uplatňovat jeho 

výchovnou praxi. Proto jsem přesvědčen, že on se jen domníval, že využije té situace 

v únoru 48‘ k tomu, aby ji uplatnil v Junáku. Pokus se dát dohromady jména osob, které tehdy 

přepadly ústředí Junáka a ustanovili akční výbor. Uvidíš, až to budeš mít pohromadě, že prav-

děpodobně mám pravdu. Nesnaž se hledat něco, co neexistovalo, soustřeď síly na to, co to 

může vysvětlit a dát Ti odpověď. Pracuj jako to dělával on. Rozlož věci na malé kousíčky, 

zhodnoť je co a jak složit zase zpět dohromady, jak to dělával on! On dobře věděl, co dělá. Pro 

něho obhajovat akademicky své stanovisko bylo rozkoší poslouchat, jak vše bylo absolutně 

logické. On nedokázal obhájit a udržet nic, jakmile mu bylo vyhrožováno, mohlo být ublíženo, 

pak přiznal všechno, co chtěli, jen aby se dostal z této situace a nemusel ji nerovným způso-

bem čelit.“ (13. 11. 2006) 

V Lubošově dopisu PePovi z 16. června 2003 se mimo jiné píše o dění v leopoldovské věznici: 

„Příchodem Pavla Křivského se naše vzájemné přátelství začalo narušovat, protože starší či-

novníci neměli Pavla rádi. Já zase naopak jej vyhledával a stal se jeho žákem, protože on byl 

fascinující a dovedl všechno vysvětlit a viděl skauting hodně dopředu, jakou cestou by se měl 

ubírat. To staří nevěděli a nemohli podat žádný důkaz proč a co se má s mládeží dělat a kam 

to vede. Krátce, zde nás bylo už hodně a většinou zkušení skauti takže začalo docházet 

k ideologickým výměnám a tím dělení. Valná většina si chodila pro odpovědi k provinciálu 

Frantovi Šilhanovi (Jezuita) a ten se snažil ovlivnit tak, že jediný budoucí skauting může být 

jen katolický. Na ten přistoupila většina a my, kteří jsme tradičně věřili, že to tak nebude 

a zachovali si od toho rezervu, jsme se začali dělit. Přispělo k tomu to, že co si oni povídali, to 

všechno vědělo velitelství, až to vyhrotilo, že nás všechny dali na samotky po jednom. Tak 

nám se ukázalo, že tam mají donašeče a tím více jsme se izolovali. Asi po 4 měsících samotky 

skončily bez nějakého výsledku a začali nás dělit na útěkáře. Já se dostal na samotku společ-

ně s Lubkou Školoudem. Možná se domnívali, že i nejlepší kamarádi, když delší dobu jsou spo-

lu zavřeni, si vjedou do vlasů a začnou se nenávidět. Možná, že s tím počítali, že se to stane 

i s námi. Ale měli smůlu – nestalo se to. Naopak naše přátelství se utužilo a oba jsme sice byli 

v menšině, ale věřili jsme, že skauting se neobrátí na katolickou víru. Připustili jsme, že může 

mít vliv, ale nebude to rozhodující. (…) Jak už jsem se zmiňoval, skauti se začali rozdělovat 
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a v té době strašně záleželo na kvalitě osobnosti. To byl také důvod, proč jsme si najednou 

vzájemně nedůvěřovali, protože se mezi námi našli lidé slabého charakteru.“ 

V dopise ze dne 6. září 2003 píše Luboš PePovi: „Když jsem dostal Tvůj dopis, tak se zmiňuješ 

o nějakém KRUHu, z čehož jsem si domyslel, že jsou to ještě nějaké zbytky Křivského vysoko-

školského roverského oddílu a jak popisuješ, jeho filozofie. Já bych Ti napsal, jak já znal Pavla 

Křivského a co si o něm myslím a jak i na mě zapůsobil. Já jej neznal, dokud jsem byl na svo-

bodě, ale myslím, že jsem četl jeho články a také snad byl členem náčelnictva, odkud to jmé-

no jsem měl v paměti. Nevím od koho a za jakých okolností jsem se jednou na peří 

v Leopoldově dozvěděl, že přijel nový transport a nějaký Křivský je v něm. Musel to být nějaký 

skaut, protože to jméno bylo mezi námi známé! Tehda na peří, to bylo asi 6 dílen propojených 

dveřmi v prvním patře, takže se dalo procházet z jedné dílny do druhé a pokud jsi dral peří, 

tak bachaři bylo jedno, kde sedíš a s kým! Toho jsem využil a šel jsem jej navštívit, abych se 

s ním poznal a pohovořit si s ním. Jen tak oklepnout, protože z února neměl obzvláštní jméno 

mezi námi skauty. Ten škraloup akčních výborů a jejich chování na něm stále byl! Netušil 

jsem, že se stanu jedním z jeho žáků! Zdaleka jsem neměl ideu, že mě on ovlivní na celý život, 

a jeho učení tak hluboko na mě zapůsobí. On měl magickou moc, protože dokázal každý pro-

blém dokonale a naprosto logicky rozebrat a dát ti na vybranou, jaké z toho udělá závěry 

a jak jít správně a přímo dopředu. Proto se nedivím, když čtu od Tebe v dopisu, že hlásal sebe 

poznání a neuznával lidskou autoritu apod. Z toho vyplývá otázka, co jej přimělo k vstupu do 

komunistické strany a akcím, které následovaly po únorových událostech. Já s ním nikdy o 

 tom nemluvil, ale myslím si, že to bylo – OPORTUNNÍ – jednání, kdy si bláhově myslel, že svo-

ji výchovu ve filozofii bude moci uplatnit mnohem snadněji, než za stávající situace. On založil 

a vedl ten vysokoškolský oddíl, kde se snažil své myšlenky výchovy rozšiřovat a spoluprací 

s ostatními členy šířit a hlavně na vědeckých principech rozšiřovat… 

Nejprve, abys pochopil jeho a jeho filozofii, která ovlivňovala celý jeho život, názory a jednání. 

Ale nebude tu žádná souvislost nebo navazování, protože to píši bez příprav a rovnou na pa-

pír. Tak si to potom srovnej! 

Křesťané by řekli, že byl velice věřící, ale on byl ovlivněn východní filozofií a on byl mystik. 

Vzpomínám si, že první co učil, byl MYŠLENKOVÝ ZÁKON, což je, že každá moje myšlenka je 

reálná a chce být uskutečněna. Proto myšlenek negativních se musíme učit zbavovat a ostat-

ní positivní uskutečňovat. Žádná myšlenka, pokud se neuskuteční, Ti nedá pokoje. Proto ty 

negativní musí se opatrně řešit a realizovat tak, aby vymizely. Dělali jsme na to cvičení a má 

opravdu pravdu. (…) Myšlenky zůstávají v podvědomí a cvičením dokážeš i ty zapomenuté 

myšlenky vytáhnout do paměti. Zejména když usínáš, musím na to myslet a přes noc se ti ta 

žádaná věc vstoupí znovu do paměti. (…) Filozoficky byl Platonista a proto se rozešel s církví, 

která nevychází s Platonismu. On věřil, že my jsme vyšli z jednoho a tam se zase vrátíme. Ale 

máme možnost se Tam podívat anebo se s Tím spojit už za života a dospět Tam už teď. Což 

učil a věřil. Proto pro něho žádné hranice nebyly, národy a podobná lidská opatření na 

kontrolu duší. On uznával jen jednu Veličinu a on byl její částí, jen ji poznat a žít pro ni. (…) On 
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říkal, že dokud společnost nedosáhne dokonalosti v poznání, že je to nezbytná součást dneš-

ního života. Zase to vyplývá z něho, že on asi hledal cesty jak vzdělávat a učit společnost, 

abychom dosáhli dokonalosti a co nejdříve dospěli k Poznání. Tady narazím na otázku, jak on 

se stal skautem. Zajímal mě jeho životopis, kde se o tom nepíše. Já si myslím, že on, když se 

rozešel s církví, hledal, kde by své pedagogické schopnosti mohl uplatnit a že si našel skau-

ting, kde právě ve vysokoškolácích našel své oběti. Dále, on byl fascinován způsobem výchovy 

ve starém Řecku a proto byl vždy obklopen, hlavně tam v kriminále, mladými lidmi, kteří stále 

naslouchali jeho přednáškám a učení, jako jsem byl já. Když jsme rozebírali skauting, tak prá-

vě poukazoval na jeho nedokonalost, kde se zastaví působení jeho výchovy, dosáhne určitého 

životního stylu, tj. skautského a nedovede jej dále, aby se stal z něho celý člověk, věřící 

a jdoucí za nějakou filozofií, která je domyšlena až do konce. Zůstává v poloviční cestě a to si, 

myslím, chtěl řešit ve skautingu, proto si jej zvolil jako organizaci, která by byla přístupna 

jeho myšlenek. Já mu v tomto rozumím, protože já vstupoval do skautingu v 38. roce, a zvolil 

jsem si skauting proto, protože každého považoval za dospělého, jednal s ním tak a podle 

toho mu svěřoval i úkoly, jako v 38. to byla příprava na útok Němců. (…) V závěru považuji 

Pavla za jednoho z vysoce vzdělaných lidí, protože poslouchat jeho přednášky jak o filozofii, 

tak z jeho práce jako archiváře, bylo naprosto fascinující. Obdivoval jsem se jeho paměti, kde 

mu stačilo něco jednou přečíst, a on to znal zpaměti. Jeho schopnosti analyzovat a potom 

zase srovnat a složit věci jak patří k sobě, žes dostal naprostý přehled. (…) Určitě má na mne 

Pavel velký vliv, a snažím se podle něj jít životem, rovně nazývat věci a události správným 

jménem, jak se mají volat. (…) Proč bylo zabráněno nám uprchlíkům vrátit se do vlasti, vrátit 

nám majetky? Proč my nešli, protože už jsme s tím nechtěli mít nic společného. Jednou jsme 

z toho bahna odešli, proč se tam vracet? Podívej se na to také ze stranické pozice. Vždyť naše 

vedení bylo určitě z poloviny sociálně demokratické, tedy logicky rozebráno, toto hnutí má 

naprosto stejné kořeny jako komunisté. (…) Skauting, když si jej rozebereš, je v podstatě soci-

alistické hnutí, tedy se nemůžeme našim vedoucím divit, kam to zavedli. (…) Pavlovo zaměře-

ní – To je ten největší problém, na který nedokážu odpovědět a si ho vysvětlit. My se nikdy na 

nic neptali zásadně v kriminále, co souviselo s trestním činem, protože každý měl ještě nějaké 

hříchy, o kterých se nevědělo a proto ta mlčenlivost. Bylo dost důkazů, když se někdo někomu 

svěřil, jak je přelstil, že nakonec to nemusel ani přežít. Tak to mě musíš omluvit, dám-li ti jen 

nějaké myšlenky, z kterých si musíš závěr udělat sám. On nemohl být komunista, aby jim věřil 

a být přesvědčeným materialistou. To ani náhodou nebyl, jak svým vzděláním, tak svým myš-

lením a jednáním apod. To v každém případě důsledně odmítám. On je mystik, protože když 

došel k poznání, odešel z církve, což vidím jako příklad přímosti a čestnosti, že nechtěl věřit 

v něco jiného a dělat také něco jiného, předstírat. (…) Též se jedná, proč jako komunista řídil 

akce Akčního výboru Junáka? Já na to nemám odpověď, ale když vezmu v úvahu, že Pavel 

nebyl komunista, ale měl nějaký program a cíl se svým vysokoškolským kmenem, že si myslel, 

že tímto způsobem se prosadí a bude jej moci uskutečňovat pod jejich hlavičkou, aniž by byl 

závislý od někoho jiného a někomu se za své činy odpovídat. Já myslím, že viděl, že v kmeni 

má dost spolehlivých lidí, na které se může spolehnout, proto se do toho pustil pod svým 

jménem. Já se jen divím, že neviděl, že cíl komunistů je úplně jiný, že mu nikdy nedají příleži-



Pavel Křivský a jeho KRUH | Stránka 39 z 44   
 

tost. On nebyl nikdy fyzicky silný, a proto si myslím, že podlehl radám někoho, třeba Břicháč-

ka, aby se toho ujal, protože Břicháčka nikdo neznal, ale Pavel bylo známé jméno. To je moje 

domněnka, že jsem sám viděl, že Pavel ve svém lidském životě se dal snadno ovlivnit, když 

viděl, že z toho může mít nějaký zisk. Tato moje domněnka může být mnohem blíže pravdy 

než cokoliv jiného. Vliv zvnějška jinou osobou se stejnými cíli. Našel se nějaký doklad, že byl 

členem partaje? To by pak byla jiná písnička. Já si myslím, že on je natolik čestný a zodpověd-

ný, že by se jim neupsal. On nemohl předpovídat únor, aby se na to připravil. Proto si myslím, 

že toto v jeho posuzování by mělo být rozhodující, aby se správně hodnotila jeho osoba. Jak 

už jsem psal, on viděl v Junáku jen výchovnou organizaci pro mládež. (…) Skauting považoval 

a ono skutečně je jen výchovné hnutí, kde se k pedagogickým účelům používá slib, zákon 

a všechno ostatní s tím spojené. Tak to zřejmě pochopili stejně jeho spolupracovníci a podle 

toho jednali. Nakonec v životě se nemůže se skautským zákonem nikde prosadit. Život je úpl-

ně jiný, ale je to morální základ, který vkládáš do duše toho mladého člověka, aby měl nějaký 

směr, kterým by se ubíral. To je účel slibu a zákona skautského. Proto pro ně dále nebyl zá-

vazný, ale nevysvětlitelné mi je, jak se mohli dát k StB, když Pavel je učil, že musíme jít za 

pravdou, láskou, krásou a Skutečností, což mají být cíle dospělého člověka, který má nějaký 

morální charakter. To dokázal praktikovat, a proto věřím, že byl někým nebo něčím ovlivněn, 

když se k tomu propůjčil. On také učil, že člověk nemůže žít osamoceně ve společnosti, ale že 

k době a směru společnosti se musí přizpůsobit podle toho spolupracovat, zdali jde s jeho 

přesvědčením (zapojit) anebo proti němu (stáhnout se). Já jsem přesvědčen, že budeme Pav-

lovi křivdit, budeme-li považovat, že on má na svědomí, že někteří členové se stali příslušníky 

StB (asi myslí spolupracovníky?) Věřím, že je to v povaze každé osoby, ale připouštím, že 

skauting mohl mít na to vliv, jak jsem výše psal, protože byl velice socialistický ve své podsta-

tě. Pak se nemůžeme divit, že někdo to dovedl do extrému. Ale nemůžeme to dávat za vinu 

Pavlovi, protože v jeho učení NENÁVIST není a nikdy nebyla. Jen láska a tak si jej vysvětlili 

špatně. Když byl ve vězení, tak myslím, kdyby se otevřel jeho případ (který neznám) by se mu-

selo najít, že nemá žádnou vinu, ale v podstatě se báli jeho hlavy a nevěděli, co sním. Na svo-

bodě ho nemohli nechat, aby měli pod kontrolou jeho počínání a do kriminálu nepatřil, ale 

tam byl pod kontrolou. To je moje mínění, protože stále byl vyšetřován a dotazován na skaut-

ské funkcionáře, kteří byli komunisté – nevěřili jim!“ 

Luboš Jednorožec se pokusil v e-mailech PePovi Cihlářovi a mně vysvětlit, jak měl příležitost 

poznat Pavla Křivského v leopoldovské věznici, Křivského povahu, jeho životní filozofii a jeho 

úsilí. Zamyslil se také nad možnými příčinami Křivského „selhání“, jak je prezentováno Křiv-

ského kritiky. Jednorožcův rozklad má velkou vypovídací hodnotu a poskytuje závažné infor-

mace, z nich některé dosud nebyly známé. Je ovšem třeba vzít na vědomí, že přece jen jejich 

formulování může být přece jen poněkud ovlivněno tím, že se Jednorožec, jak sám přiznává, 

se považuje za Křivského žáka s tím, že Křivský se stal pro něho vzorem pro celý jeho další 

život. Je velká škoda, že už zřejmě Lubošův zdravotní stav další e-mailovou komunikace 

v těchto souvislostech neumožňuje. 
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 Zdeněk Pousta, editor knihy „Filozofie za mřížemi, Leopoldov, léta padesátá“ 

a Pavel Křivský 

V roce 1995 vydal Ústav dějin Univerzity Karlovy spolu s Archivem Univerzity Karlovy publi-

kaci „FILOSOFIE ZA MŘÍŽEMI Leopoldov padesátá léta, která obsahuje ukázky původních vě-

zeňských textů Pavla Křivského věnovaných filosofické tématice (Filosofie a její discipliny, 

Humanismus a dějiny humanismu), ukázku textů Pavla Křivského Humanismus a Selský stav 

a Část latinské gramatiky, kterou pro vězně sestavil Bohumil Ryba, vzpomínku na profesora 

Bohumila Rybu od Dany Martínkové a na Pavla Křivského od Václava Břicháčka. Editorem 

této publikace byl Zdeněk Pousta, který napsal úvodní kapitolu, v níž se soustředil zejména 

na charakteristiku zločinného komunistického totalitního režimu, a slovo závěrem kde uvedl 

také životní osudy mukla Adolfa Bečváře (řemeslníka, který pracoval jako kovář, slévač, svá-

řeč, soustružník a automechanik). Ten byl jedním z posluchačů obou jmenovaných přednáše-

jících muklů Křivského a Ryby, a záznamy přednášek na stěně dílny leopoldovské věznice 

9. června 1955 zazdil. „Po třiceti sedmi letech napoprvé určil místo, kam záznamy zazdil a 

23. března 1992 vlastnoručně je s pomocí pneumatického kladiva a majzlíku ze skrýše vyňal 

a jako štafetu svobodného myšlení pak předal Univerzitě Karlově s vírou, že se toto poselství 

stane opravdovým příkladem pro další generace.“  

Zdeněk Pousta lituje, že se nikdy s Pavlem Křivským osobně nesetkal. V době, kdy Křivský 

pracoval v Památníku národního písemnictví na Strahově totiž dvacet let jezdil, povětšinou 

s valníčkem jako řidič nákladové dopravy. Píše, že: „mladší kolegové, kteří s ním přišli do sty-

ku, případně dr. Křivského navštívili, aby ho požádali o konzultaci, mluví o něm s velkým re-

spektem a uznáním. Zaujal je nejen šíří vědomostí, ale svým lidským, přátelským přístupem. 

Musel mít ohromné charisma. (…) V Leopoldově pro Bečváře velice mnoho znamenal. (…) 

Vzpomínkový večer v Muzeu J. A. Komenského, pořádaný skautským sdružením KRUH jasně 

ukazoval, jak vřelé přátelství, úctu a lásku k Pavlovi Křivskému jeho přátelé chovali. (…) Pan 

Bečvář leopoldovské zápisy Křivského přednášek věnoval v 90. letech Karlově univerzitě, jak 

sám říkal, kolébce české vzdělanosti. Když se tehdy nenašel nakladatel, který by leopoldovské 

zápisy vydal, rozhodl jsem se tak učinit sám. S přepisem jsem jezdil do Břevnova za paní dr. 

Marií Pavlíkovou, a manželka Pavla Křivského mi vyšla ochotně vstříc. Já jsem četl přepis 

a ona kontrolovala originál. (…) Překvapilo mne, že Pavel Křivský své ženě o vězení nikdy ne-

vyprávěl. Vše, co jsem jí řekl ohledně lidí v kamenné věznici Leopoldov, bylo pro ni nové.“ 

 

 Krátká ukázka z jednoho článku Pavla Křivského se skautskou tématikou 

Pavel Křivský publikoval v poválečném časopise „Plameny“ pražského 8. roverského klubu 

několik velmi zajímavých článků na téma „Filozofické předpoklady skautingu“, „Junácké bra-

trství“, „Demokracie a junáctví“, „Úkol musí být splněn“. V roce 1990 byly s komentářem 

Jiřího Zajíce – Edyho přetištěny v časopise Skauting.  
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„Od skautingu, který je definován jako výchovné hnutí, musíme žádat odpovědnou práci. Ve 

skautské výchově není možná improvizace, povrchnost a diletantství. (…) Když promýšlíme 

dané hodnoty, dojdeme k závěru, že filozofické základy skautingu jsou tyto: 1. Světové bratr-

ství chlapců a lidé vůbec. 2. Myšlenka demokracie. 3. Myšlenka humanity. 4. Vztah k přírodě.“ 

V tomto duchu byly napsány Křivského články, zaměřené na filozofické předpoklady skautin-

gu. Slova jako „technický skauting“, „socialistický skauting“, „pionýr“, „socialismus“, „mar-

xismus“, „komunismus“ atp. se v jeho mně známých textech, které naopak výhradně vyjadřu-

jí duchovní, ideovou a mravní podstatu skautského hnutí, nevyskytují. V leopoldovských 

přednáškách, které se netýkají skautingu, Křivský kriticky posuzuje socialistický humanismus, 

který usiluje o beztřídní komunistickou společnost. Tato skutečnost odpovídá stanovisku 

Luboše Jednorožce, Křivského leopoldovského spoluvězně, ale je v rozporu s údaji uvedený-

mi ve sborníku „Akce StB POLOM“. Jenomže účast Křivského na přípravě „Provolání Ústřed-

ního akčního výboru Junáka“ v únoru 1948 a jeho podpis svědčí o něčem jiném? 

Vzpomínám si, že Karel Lešanovský – Kay hovoří o schizofrenii skautů-komunistů. Je možné, 

že by Pavel Křivský byl také podobně schizofrenní, nebo někdy někde v něm nastal zlom – 

např. když se podílel na vypracování „Prohlášení Ústředního akčního výboru Junáka“ v únoru 

1948 nebo po prvním výslechu StB? Jeho leopoldovské přednášky to neprokazují. Musím se 

přiznat, že jen velmi těžko chápu názorové změny a postoje Křivského. Prostě tomu nerozu-

mím. Nejprve hluboce věřící katolík a řádový kněz, pak atheista a komunista, který v té době 

současně usiluje o obrodu mladé generace a volí k tomu duchovní formu, pokouší se prezen-

tovat filozofii skautingu a vychází z demokracie a humanity, světového bratrství a lásky 

k přírodě, aniž by k tomu využil výchovu k materialismu, socialismu, komunismu na základě 

marx-leninského učení, poté mukl, přednášející o humanismu v Leopoldově, a konečně vě-

dec, bádající nad životem a osudy osobností jako byli Bernard Bolzano a Augustin Smetana, 

kteří shodou okolností Křivskému mohli připomínat jeho vlastní osud. Do toho ještě vstupuje 

jeho fyzické a psychické zhroucení během vyšetřování a věznění, kterého StB dokázala využít 

k tomu, aby ho získala ke spolupráci. Těžko říci, jak se to všechno odehrálo, jak k tomu došlo 

a jakým způsobem se Křivský choval jako bonzák? Byl jím ve skutečnosti? Z vyšetřovacích 

protokolů možnost něčeho takového lze odvodit. Ale. Třeba mu byly k podpisu předloženy 

předem připravené protokoly a on je jen podepisoval. Tím jeho chování nechci omlouvat, jen 

uvažuji, že podobné jednání nelze vyloučit. Alois Poledňák ve své útočné skauting odsuzující 

brožuře „Skauting ve službách podněcovatelů války“ (1953) cituje několik výpovědí ze soud-

ního procesu s klatovskými skauty, do jejichž čela byl Křivský postaven. Jako i v jiných soud-

ních procesech, výpovědi obžalovaných budí dojem, že se je obžalovaní museli předem nau-

čit? Poledňák se v roce 1968 za uvedenou protiskautskou brožuru náčelníku Plajnerovi omlu-

vil a svůj čin označil za „mladickou nerozvážnost“. 

Jiří Zajíc – Edy ve svém komentáři, připojeném ke Křivského textům o filozofických předpo-

kladech skautingu, přetištěným v roce 1990 v časopise Skauting pak vysvětluje, proč „Křivský 

ve shodě s určitými tradicemi v československém skautingu‚ taktně pomlčel o Bohu“. Křivské-
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ho ‚Filozofické předpoklady skautingu‘ jsou snad jediné svého druhu nejen v naší skautské 

literatuře, které kdy byly napsány. Vnuk B-P mi svého času potvrdil, že i světový skauting 

vědecky pojatou filozofii skautského hnutí potřebuje. 

 

Závěrem 

V této své úvaze jsem se pokusil zhodnotit vybranou část životních osudů Pavla Křivského, 

souvisejících převážně s jeho působením ve skautském hnutí a v roverském kmeni nazvaném 

KRUH a v leopoldovském vězení. Čerpal jsem z publikovaných pramenů a z informací, do-

stupných na internetu. Po zralé úvaze jsem dospěl k rozhodnutí, že je nezbytné doslova cito-

vat názory a stanoviska příznivců a odpůrců Pavla Křivského, což přispělo k jeho hlubšímu 

poznání. Snad mi to ti jmenovaní autoři, jejichž texty jsem v původním znění převzal, nebu-

dou mít za zlé. Obávám se, že by jakékoliv přepisy a úpravy a pokusy o jejich výklad mohly 

snížit jejich vypovídací hodnotu. 

V širších souvislostech lze dr. Pavla Křivského chápat jako velmi kontroverzní osobu 

s mimořádným charisma a znalostí, usilující o obrodu společnosti podle jím vypracovaného 

programu, který se zaměřil a soustředil převážně na mladou generaci, a který se pokusil ke 

svému záměru využít české skautské hnutí prostřednictvím Junáka v rámci Vysokoškolského 

roverského kmene KRUHu. Jako bývalý kněz vycházel z duchovních principů a veškeré své 

působení opíral o vzdělání jednotlivce a společnosti. V některých článcích se uvádí, že se sta-

věl za tzv. „technický skauting“. Tento názor z Křivského publikací, zejména z jeho pokusu 

o filozofických předpokladech skautingu nelze odvodit. Křivský nehovoří o Bohu, jak plyne 

z díla zakladatele skautského hnutí Roberta Baden-Powella, což může souviset s jeho roz-

chodem s římsko-katolickou církví nebo jak vysvětluje Edy (viz výše). 

Křivského KRUHem prošlo několik set skautů a skautek, věřících i nevěřících, militantních 

ateistů, komunistů i antikomunistů, spolupracovníků StB, emigrantů a exulantů atp. Ti všich-

ni „ruku v ruce ve vzájemné svornosti“ usilovali, a pokud žijí, stále usilují o naplňování Křiv-

ského úsilí o obrodu člověka a lidské společnosti. Dodnes mají mnoho svých pokračovatelů 

působících v našem skautském hnutí, zejména v Junáku. Díky svému vysokému odbornému 

vzdělání a kvalifikaci organizovali a organizují výchovné kurzy s mimořádně vysokou odbor-

nou úrovní.  

Pavel Křivský, velmi kontroverzní osobnost, prošel ve svém životě několika zvraty. Byl řádo-

vým knězem, pak již jen laickým knězem, aby se rozešel s církví, psal do levicového skautské-

ho časopisu ‚Plameny‘, stal se členem KSČ a Ústředního akčního výboru Junáka v únoru 1948 

(podílel se na vypracování „Prohlášení ÚAVJ“), aby později opustil KSČ (vyloučen či na vlastní 

žádost?) a zřejmě i akční výbor, až byl konečně přiřazen ke skupině protistátně působících 

klatovských skautů, postaven do jejich čela a odsouzen původně na doživotí. Pravděpodobně 

v průběhu vyšetřování byl podroben násilí a jsa fyzicky i psychicky zlomen, spolupracoval 
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s StB a vypovídal o členech KRUHu a dalších jemu známých skautech a neskautech. To pokra-

čovalo i v leopoldovské věznici. Toto jeho chování vysvětluje např. jeho leopoldovský spolu-

vězeň Luboš Jednorožec. Po pravdě řečeno, nebyl jediný, kdo se takto zachoval. Samozřejmě, 

byli i mezi „kružáky“ tací, kteří odolali násilí, jako např. Jaromír Marek – Markýz, jak ho při-

pomíná Jiří Zachariáš – Pedro.  

Stylizace Křivského výpovědí, jak jsou některé uvedeny v kopiích ve sborníku „Akce StB PO-

LOM“ působí dojmem, že tyto výpovědi byly předem připraveny StB a Křivský je při výslechu 

jen podepsal. Ale všechno mohlo být jinak. Konec konců, je přece známo, že i před soudem 

vypovídal podle naučeného scénáře třeba i bývalý generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, 

komunistickým soudem odsouzený k trestu smrti a popravený, a další souzení soudruzi.  

K zamyšlení je i skutečnost, že mnozí „kružáci“, o kterých „vypovídal“ Křivský, byli rovněž 

vyslýcháni a vyšetřováni, aniž by pak byli postaveni před soud. Možná to jen dokládá skuteč-

nost, že v tomto případě nešlo o jednotlivce, byť byli skauty, ale o systematický a pečlivě vy-

pracovaný záměr o absolutní diskreditaci skautského hnutí v naší společnosti a jeho úplnou 

likvidaci i v mysli našich lidí. Historie českého skautského hnutí však prokázala, že takový zá-

měr se nepodařil a nebyl úspěšný, i když se opakoval v letech 1968–1970, ovšem již 

v poněkud mírnější formě ve srovnání především s padesátými lety 20. století, kdy mnoho 

skautů a skautek skončilo ve vězení a nechyběly i tresty smrti a popravy. 

 

Doslov 

Delší dobu jsem přemýšlel o tom, jak zpracovat život a dílo Pavla Křivského ve vazbě na skau-

ting se zřetelem na jeho kontroverzní působení, mimořádné charisma a skutečnost, že je 

jedněmi skauty přijímán a druhými skauty odsuzován. Byl jsem si vědom toho, že jde o velmi 

náročný a obtížný úkol, jehož výstupy a závěry nemusí být některými čtenáři pochopeny 

a respektovány. Vycházel jsem v tom z osobních zkušeností nedávno získaných. K realizaci 

svého záměru jsem přistoupil, když jsem dostal nápad využít a vložit do svého textu publiko-

vané názory a stanoviska představitelů obou proti sobě stojících stran a připojit k nim i zve-

řejněná hodnocení několika „neutrálních“ skautů a neskautů. Samozřejmě vždy se stručným 

uvedením pramene a jmen autorů. Velmi cennou se ukázala e-mailová korespondence 

s Lubošem Jednorožcem, který s Křivským prožil v leopoldovském vězení pět let a poznal se 

s ním nepochybně velmi dobře jistě za značně složitých okolností a podmínek, zatímco ně-

kteří hodnotitelé a kritici neměli snad nikdy příležitost se s Křivským setkat a osobně blíže 

seznámit. Neuvádím až na pár výjimek prameny, které se týkají badatelské práce Křivského 

a jeho odborných a vědeckých článků, které nemají bezprostřední vztah ke skautingu respek-

tive ke KRUHu. Snažil jsem se být ve vložení pramenů i v pokusu o jejich interpretaci 

v maximální míře objektivní. Do jaké míry se mi to podařilo nechť laskavě posoudí pozorní 

čtenáři. Děkuji jim předem za pochopení, stejně jako děkuji všem autorům, z jejichž prací 

jsem citoval kurzivou vyznačené texty. Významným přínosem pro poznání života a díla Pavla 
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Křivského je magisterská diplomová práce Kateřiny Kubečkové z roku 2015 a rovněž např. 

příspěvek Michala Rozhoně na sympoziu ke stému výročí narození Pavla Křivského a součas-

ně také sborník „Akce StB POLOM“, jehož autoři posuzují a hodnotí Pavla Křivského pod ji-

ným a zcela odlišným úhlem pohledu, i když respektují jeho charisma a znalosti. Pokusem 

o objektivní syntézu obojího se snaží být moje úvaha. Do jaké míry jsem v tom byl úspěšný 

musí posoudit čtenář sám. Není pochyb o tom, že můj předložený text není „konečným řeše-

ním“, ale může se stát odrazovým můstkem pro budoucí badatele v historii a filozofii české-

ho skautského hnutí. Pro úplnost ještě uvádím, že Pavel Křivský publikoval v Plamenech mi-

mo jiné články „Čtěte Masaryka“, „Demokracie a junáctví“, „Filosofické předpoklady skautin-

gu“ a „Junácké bratrství. Příspěvek k filosofickým základům Junáka“. Jistý zlom a silnější při-

klonění se ke skautům-komunistům mohl nastat po únorovém komunistickém puči, kdy se 

stal Křivský členem Akčního výboru ústředí Junáka, podílel se na vypracování „Prohlášení 

AVÚJ“ a další jeho činnosti. Snad věřil tomu, že se podaří udržet i Junáka. Když Křivský po-

chopil, že tomu tak nebude, stáhl se. Ale je i možné, že to bylo v době, kdy již všeobecně čin-

nost akčních výborů ustávala? Křivský byl od r. 1945 členem KSČ. Sám doznává, že jeho stra-

nické aktivity a účast na stranickém školení byly minimální, pokud vůbec. Podle jedněch úda-

jů (Křivského slova, diplomová práce, záznam StB) byl ze strany vyloučen pro ztrátu legitima-

ce a neúčast na schůzi, kde se jeho případ měl projednávat, podle jiného záznamu StB požá-

dal v roce 1949 o ukončení členství (vyškrtnutí) ze zdravotních důvodů. Jedni Křivského do-

slova glorifikují, jiní jeho jednání odsuzují. Já jsem zde předložil jen svůj skrovný příspěvek 

k pochopení rozporu plného života a díla Pavla Křivského. Na pronesení „konečného“ soudu 

si netroufám. 

Jsem rád, že mohu poděkovat bratru ing. Zdeňkovi Navrátilovi, ŘSV, nejen za trvalou duchov-

ní podporu a obsáhlou diskusi, bez kterých by tento text nemohl být napsán, a za pečlivý 

a věcný komentář k němu. Mé poděkování patří bratru Luboši Jednorožcovi za naši e-mai-

lovou diskusi o jeho leopoldovském spoluvězni Pavlu Křivském a bratru Josefu Cihlářovi – Pe-

Povi za poskytnutí několika e-mailů z jeho korespondence s bratrem Lubošem Jednorožcem 

Děkuji rovněž PhDr. Zdeňkovi Poustovi za cenné připomínky k mému textu, poskytnutí několi-

ka publikací, týkajících se Pavla Křivského, jeho působení ve vězení a jeho vědecké práce 

v civilu po návratu z vězení a vstřícný postoj k mému zájmu o téma „Pavel Křivský“. 

Roudnice nad Labem, únor 2016 

Jiří Čejka – Péguy, ŘSV 

Grafická úprava Josef Přech 


