
Ladislav Heryán – scénář 
 

• P: Všichni víme že je těžké vybrat si práci, která nás bude bavit a k tomu to studovat 
tajně a jako krásný příklad nám může být muž, který věnoval celý svůj život Bohu, a 
přitom riskoval své bezpečí. 

• L: Když mi bylo 16, já jsem chtěl být knězem a já jsem potom vyhledal jednoho 
starého Saleziána, to jsem ale nevěděl, že jsou mladí saleziáni, to jsem myslel, že už 
jako neexistují. No a ten mi řekl “jo budeš knězem, ale tajným”. 

• O: Studovaní může být těžké, natož to studovat tajně a při tvrdém komunistickém 
režimu, který na oko vypadá, že dodržuje všechna lidská práva. Ale jak sami uslyšíte 
opak je pravdou. 

• L: A jednou ze základních lidských práv je také náboženská svoboda, že člověk může 
chodit do kostela. Že církev nebo různé církve můžou mít svoje univerzity, no tak to 
bylo na oko, protože ve skutečnosti v roce 1950 oni přepadli všechny kláštery 
pozavírali všechny ty mnichy, mnohé kněze pozavírali. A zřídili jenom na oko jednu 
takovou školu, aby se mohlo říct, že přece církev může u nás jako vychovávat nové 
kněze. 

• Jak tedy to tajné studování vypadalo?  
• L: To mělo takové různé formy. Třeba když jsem měl jednoho profesora filosofie, tak 

tedy přednášel přednášky jenom mě. Já sem tehdy studoval v Brně vysokou školu 
stavební a vždycky jsem jel z Brna, kde byla ta škola, do Beskyd do jedné vesnice. Přes 
noc, do rána jsem k němu přijel, teďka on my celý den přednášel tu filozofii a pak 
jsem jel zpět do toho Brna. Tak to byla jedna forma.  

• A druhá forma byla ta, že parta mladých řeholníků se s tím profesorem dohodla, že si 
pronajmou byt a oni za ním přijdou. on je celý den učil, ale museli být hrozně potichu. 
Protože v jednom bytě jich bylo třeba třicet.  

• L: No jednou se stalo že mezi těma lidmi byl nějaký tajný agent jo. Ale oni to hnedka 
netípli, oni to nechávali, pak se dostali hlouběji do systému. Třeba tam kam sem 
chodil já, tak tam to vůbec neobjevily.  

• S: Lhali jste někdy svým rodičům? Asi ano, že? A teď si představte, že jim lžete tak 
dlouho a o dost důležité věci jako je vaše životní poslání. 

• L: Tatínkovi jsem to už neřekl, jelikož ten umřel a mamince jsem řekl, že jsem salesián 
až po revoluci no. Ale zase ona úplně nevěděla, co to znamená. 

• S: Pan Ladislav krásně vypráví o tom, že mu nevadí že nemá rodinu, protože Bůh je 
jeho rodina, ale dost hezky zdůraznil, že si myslí, že by to nemělo být povinné. 

• M: Jednoznačně jsme se shodli, že nejlepší zážitek byl, když nám pan Ladislav citoval 
bibli ve starořečtině. 

• L: En arche en logos kaj o logos en frostonteon kajteos en o logos kaj o logos sas ge-
neto kaj esken areninin. 

• P: V překladu: na počátku bylo slovo, a to slovo bylo od Boha, a to slovo bylo Bůh a 
slovo se stalo tělem a postavilo si mezi námi stan. 
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