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Autor zaměřil svou pozornost na košatou osobnost P. Angela (Ludvíka) Lubojackého (1850–

1904), člena dominikánského řádu a pozdějšího diecézního kněze, který se svými 

mnohovrstevnatými aktivitami řadí k předním zjevům v řadách českého kléru druhé poloviny 

19. století. Lubojacký po sobě zanechal hluboké (a dodnes ne zcela doceněné) brázdy ve 

všech svých působištích počínaje rodnými Klimkovicemi v tehdejším Rakouském Slezsku, 

přes Košice, Uherský Brod, Prahu, Olomouc po slezský Frýdek a moravský Místek. 

Lubojacký vystupuje v Dvořákově práci nejen coby agilní duchovní a zdatný organizátor 

řeholního života, nýbrž jako literát, redaktor, horlivý český vlastenec a v neposlední řadě 

fundátor. Dvořák se snaží dostát postulátu vytýčenému v názvu své práce a hledá paralely, jež 

spojují Lubojackého život s italským knězem (později svatořečeným) Janem Boscem (1815–

1888), zasazujícím se o mravní i náboženskou obrodu chudobné mládeže. Ve srovnání 

s italským protějškem Lubojackého aktivity na tomto poli narážely na zjevně 

nepřekonatelnější překážky a nepochopení ze strany světským i církevních úřadů, často 

v kontextu česko-německého antagonismu doby a prostoru. Nelze však přehlédnout některé 

Lubojackého zdařilé podniky, například výrobnu růženců v Praze, české soukromé 

gymnázium v Klimkovicích či místecký internát pro české studenty zdejšího gymnázia, stejně 

jako Lubojackého zápas o zřízení první veřejné české školy v poněmčovaném Frýdku. 

Všechny aktivity, stejně jako neustálé odolávání nejrůznějším tlakům, oslabily tělesné i 

duševní síly pozoruhodného kněze, který zemřel předčasně v Místku.  

Dvořákova práce bezesporu našla odpovědi na otázky, které si autor položil a poskytuje 

solidní a téměř komplexní zachycení životních peripetií sledované osobnosti. Autor navíc 

odhalil celou řadu podnětných skutečností z Lubojackého života, které by si do budoucna jistě 

zasloužily detailnější zpracování. Přes čtivost textu a jeho jasnou strukturu lze vznést několik 

drobných výtek k nepřesným či zkresleným informacím a formulacím. Situaci v národnostně 

indiferentním Frýdku druhé poloviny 19. století nelze určitě ztotožňovat s poměry Olomouce 

či Klimkovic té doby (s. 23). Rovněž konstatování, že se Frýdek začínal národnostně měnit, 

až po vystavění dráhy spojující Ostravu s Frýdlantem není zcela pregnantní (s. 24). Lubojacký 



nebyl ve Frýdku administrátorem fary a poutního mariánského chrámu (s. 28), nýbrž jen 

poutního chrámu, což byla od poloviny 18. století samostatná funkce (tento duchovní byl 

podřízen frýdeckému faráři). Rovněž označení „administrátor kostela v Místku“ (s. 30) není 

přesné (Místek měl v té době svého faráře). V textu se nachází několik drobných překlepů, 

z nichž upozorňujeme alespoň na „Pražnovu ulici“, která se ve skutečnosti jmenovala 

Pražmova (název podle šlechtického rodu Pražmů z Bílkova, držitelů frýdeckého panství 

v 18. století). Zmíněné nedostatky však nechtějí sloužit jako kritika, nýbrž podněty pro autora 

v případě publikování textu. V této souvislosti by autor našel v některých archivních 

pramenech církevní povahy jistě i další doplňující informace k Lubojackého působení 

v Těrlicku, Bruzovicích, Frýdku, Místku i v dalších farnostech (upozorňujeme především na 

archivní fond Generální vikariát v Těšíně deponovaný v opavském Zemském archivu či 

poměrně obsáhlé fondy Děkanský úřad Frýdek, Farní úřad Bruzovice, Farní úřad Frýdek či 

Farní úřad Místek deponované ve SOkA Frýdek-Místek). Poměry v Olomouci a Frýdku 

druhé poloviny 19. století rovněž solidně nastiňuje publikace Kladiwa, Pavel – Pokludová, 

Andrea – Kafková, Renata: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. 

II/1. Muži z radnice. Ostrava 2008. 

Práce Jakuba Dvořáka je čtivou a poctivě zpracovanou biografií pozapomenutého 

vlasteneckého kněze. Zároveň poodhaluje mnohé další zajímavosti ze života dominikánských 

komunit Rakousko-Uherska, stejně jako každodenní aktivity příslušníků kléru nejen na poli 

liturgickém a pastoračním v období, které je dosud některými historiografy nazíráno pouze 

optikou austrokatolicismu. Posuzovanou práci hodnotím jako kvalitní a přínosnou.  
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