
Kněz a filosof Bonifác Buzek
Pro obyvatele Strážnice je to asi spíše neznámá osoba. Když však řekneme, že je spjatá s Řá-
dem chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, s tzv. piaristickým řádem, tak 
většina Strážničanů zbystří. A když řekneme, že působil i ve Strážnici, tak je vymalováno. 
Křestním jménem Hynek Alois se narodil do rodiny řemeslníka Šimona a jeho ženy Josefy 
31. ledna 1788. Vystudoval gymnázium ve svém rodném Příboře a v roce 1805 se stal v Lip-
níku nad Bečvou novicem piaristického řádu, kde vynikl svými vědomostmi. Právě tam přijal 
jméno Bonifác (Bonifácius). Řeholní sliby skládá v roce 1809 v Mostě, kam přichází v roce 
1808. Ještě před tím stihl učit latinu a řečtinu ve Slaném. Kněžské svěcení přijal v roce 1811 
a hned rok na to se dostal na prestižní místo učitele dějepisu a jazyků na vídeňské Theresiani-
anishe Ritterakademie. Během toho, co učil především děti bohatých šlechticů, sám docházel 
na vídeňskou univerzitu, kde studoval filosofii. 
Nejvíce ho ovlivnil eklektik Leopold Rembold (1786–1842), skrze kterého poznal myšlení 
Friedricha Heinricha Jacobiho (1743–1819). Od Jacobiho přejal do své filosofie zdůraznění 
citu a víry oproti analýze rozumu, neboť sám rozum dle něj nestačí k vyjevení evidence ne-
smrtelnosti duše a osobního Boha. Přátelství s Remboldem, který se pro snahu o svobodné 
akademické bádání dostal do konfliktu s absolutistickým státním zřízením, vyneslo Buzkovi 
vynucené přeložení do Litomyšle (1822). 
Příchod do Litomyšle byl ponižujícím aktem. Musíme si uvědomit, že jen dva roky před tím 
byl jmenován profesorem filosofie na filosofickém ústavu při výše zmíněné akademii. Buzek 
ztrácí kontakt s akademickým prostředím. Výmluvná je například výpověď filosofa, lékaře 
a básníka Ernsta von Feuchterslebena (1806–1849), který byl Buzkovým nadšeným žákem. 
Považoval Buzka za naprosto vynikajícího učitele a nad míru si jej vážil, zatímco ostatní ozna-
čoval jen jako nevzdělané mnichy. 
Pro město Litomyšl byl ale příchod Buzka požehnáním, mezi jeho studenty zde nalezneme 
pozdější významné osobnosti. Básníka, novináře, filosofa a kněze Františka Matouše Klácela 
(1808–1882), právníka a politika Františka Augustu Braunera (1810–1880) a jazykovědce, 
překladatele a literárního historika Aloise Vojtěcha Šemberu (1807–1882). 
Někdy se tvrdí, že tím, čím byl významný matematik, filosof, estetik a kněz Bernard Bolzano 
(1781–1848) pro Prahu, tím byl pro Litomyšl Buzek. Jak už to tak bývá, úspěch se neodpouští 
a tak byl opět přeložen a v roce 1826 se ocitl na gymnáziu v Příboře, nemohl již vyučovat 
filosofii. Otřesený Buzek psychicky onemocněl. V letech 1829–1832 pak působil ještě v Kro-
měříži, aby se konečně dostal do nám známé Strážnice.

V roce 1833 se Bonifác Buzek stává farářem 
ve Strážnici. K tomu všemu současně i rekto-
rem místní koleje, prefektem gymnázia a ještě 
i ředitelem školy. Na gymnáziu se snaží po-
zvednout nízkou úroveň vzdělávání i kvalitu 
učitelů. Opravuje i budovu gymnázia. Maxi-
malizovaná snaha a nadšení se někomu ne-
líbí, a tak se dostává do sporů. Je již značně 
vyčerpaný. Jeho duševní onemocnění se pro-
hlubuje.
Strážnická epizoda pak končí přeložením  
do Mikulova, kde působí jako rektor koleje 

a více ředitel gymnázia mezi léty 1836–1839. Hlavně ale dostane souhlas k výuce své oblíbené 
filosofie na tamním filosofickém ústavu. Stane se tak ale pouze poslední rok jeho mikulovského 
působení. Nakonec odstupuje dobrovolně, má zcela podlomené zdraví, vlastně pomalu umírá. 
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Buzek pak chvíli pobývá u milosrdných bratří ve Valticích, aby byl v červnu převezen  
do augustiniánského kláštera v Brně. V Brně se ukončí jeho pozemské putování, když nako-
nec v nemocnici milosrdných bratří umírá. 
Kněz, filosof, ale také významný pedagog, který snad i svůj pedagogický přístup prodchl 
právě filosofií a kněžskou službou, Bonifác Buzek, zesnul 21. června 1839 v přítomnosti (do-
slova v náručí) svého žáka F. M. Klácela. Stalo se tak na nemocničních schodech. 23. června 
proběhl majestátní pohřeb, o kterém se říká, že poslední takový byl v roce 1829, když zesnul 
Josef Dobrovský.
Duchovní otec Bonifác byl citlivým člověkem. Takoví lidé to nemají lehké. Velmi těžce nesl 
prosazování vůle těch, kteří se označují jako mocní, ač ve skutečnosti žádnou moc nemají – 
lhostejno, zda jde o politické anebo církevní papaláše. Zanechal po sobě výraznou stopu v na-
šich dějinách. Jeho filosofické dílo je hodno pozornosti (zasahuje od etiky až po psychologii), 
ale také jeho pedagogický vliv stojí za bádání. Byl národním buditelem. Svým životem, ale 
i dílem vystupoval proti otroctví i nevolnictví, trval na rovnosti všech lidí. 
Na závěr si snad jen dovolím ocitovat kousek z textu od Klácela, který doprovodil hudbu  
od Beethovena v den pohřbu: Ty jsi kapka živá, co probíhá tisíc žil, tisíc srdcí zahřívá, v celku 
hledá věčně cíl.

Filip Gorazd Martinek

20 let paliativní a hospicové péče na Hodonínsku 
Agentura domácí péče HOMEDICA
Je to již dvacet let, co na Hodonínsku, Bzenecku, Vracovsku, Ždánicku a Strážnicku poskytuje-
me ve spolupráci s praktickými a odbornými lékaři domácí, ale i paliativní a hospicovou péči. 
V roce 2004 jsme v Hodoníně poskytování těchto zdravotnických služeb rozšířili a doplnili 
do přirozeného komplexu se službami sociální péče. Týmy více než deseti zdravotních sester 
HOMEDICA, s. r. o. a více než třiceti pečovatelek PS Homediss, o. p. s. zajišťují, ve spolupráci 
s praktickými a odbornými lékaři a rodinami, péči i o dlouhodobě nemocné a umírající spo-
luobčany. 
Prostřednictvím bezplatné škály zdravotních služeb, které přímo v domácnostech zajiš-
tují specializované zdravotní sestry, lékaři, pečovatelky i psychologové, jsme za uplynulé 
dvě dekády pomohli důstojně odejít stovkám umírajícím z celého našeho okresu.
Péče o umírajícího člověka je jistě jednou z nejnáročnějších z hlediska psychologického, ale 
z hlediska medicínského poměrně jasná. Z tohoto hlediska jde především o tlumení bolestí, 
kdy naprosto základním článkem v této péči je, nebo by měl přirozeně být, praktický lékař 
umírajícího. U každého pacienta máme individuální plán analgetické léčby a konzultujeme 
jej i s odbornými lékaři. Dále je nutné udržovat hydrataci (zavodnění) pacienta, pečovat 
o vyprazdňování, které je také nedílnou součástí paliativní péče a prostřednictvím pečova-
telek pečovat o osobní hygienu nemocného. V paliativní péči je nesmírně důležitá i péče 
o psychiku pacienta i rodinných příslušníků, kterou zajišťuje náš psycholog.
Naše zkušenosti také říkají, že velmi často rodina nechce vidět zemřít svého blízkého, a tak 
ho raději na posledních pár hodin nechá odvézt do nemocnice a omlouvá se sama před sebou 
tím, že tam mu snad ještě pomůžou. Kdo z nás by ale nechtěl zemřít v přítomnosti svých 
nejbližších? Smrt je součástí života a je předurčena již jeho zrozením. Pokud máme se svými 
blízkými hluboký vztah, mysleme na to, prosím, a mysleme i na to, abychom si za života takto 
hluboké vztahy ke svým blízkým budovali. 

Ria Otrubová, vrchní sestra HOMEDICA, s. r. o., členka správní rady PS Homediss, o. p. s.
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