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ROZHOVOR

Vatikánský diplomat P. František 
Staněk, který byl v srpnu jmenován 
adeptem nunciatury ve Středoafrické 
republice, se po osmi měsících poprvé 
ukázal v Ostravě. Po studiích v Římě, 
stáži ve Spojených státech a návštěvě 
celé řady zemí od Mexika až po Čínu 
byl střet s realitou největšího a nejchud-
šího světadílu pořádný náraz. Ustál jej 
nejen díky absolvování prestižní Papež-
ské akademie, ale také díky svému otci, 
který jej vychoval a připravil na život. 
Kdekoliv. Klidně i v Africe.

Váš otec se jednou zmínil, že jste už 
jako školák vyslovil přání stát se diplo-
matem. To jej tehdy přivedlo do roz-
paků, kde se tato odbornost studuje 
a jak bude mít možnost toto vzdělání 
zajistit. Nakonec jste se skutečně diplo-
matem stal. Sice nejmenšího, zato však 
nejvlivnějšího státu světa – Vatikánu. 
Splnil se vám dětský sen? 

Je pravda, že jsem se kdysi o povolání 
diplomata dověděl a že mě okouzlilo, 
ale postupem času jsem se zaměřoval na 
jiné obory. Během posledního ročníku 
gymnázia jsem si ani nezjišťoval, jaké 
by byly podmínky pro přijetí ke studiu 
diplomacie. Během a po studiu teologie 
mě ani nenapadlo, že se diplomatem 
skutečně stanu. A ani jsem pro to nic 
nedělal. Je pravda, že jsem se během 
římských studií jednou za měsíc v Ne-
pomucenu, po mších svatých v češtině, 
setkával s Mons. Marcelem Šmejkalem, 
plzeňským knězem a diplomatem Sva-
tého stolce, který tehdy pracoval na 
Státním sekretariátu, ale to byl tak jedi-
ný dotyk papežské diplomacie v mém 
životě. Takže bych to jako splněný dětský 
sen neviděl. Prostě to přišlo, Pán to tak 
chtěl (doufám) a řekl jsem: Jdu do toho!

Jak vás v zemi přijali? Kdo jsou vaši 
nejbližší spolupracovníci?

Přivítání na nunciatuře v hlavním měs-
tě Bangui bylo milé. Čekali na mne 
schola a ministranti, kteří něco zazpí-
vali. Oficiální funkce, kterou tam mám, 
je adept nunciatury, ale běžně se hovo-
ří o sekretáři. Nuncius Mons. Santiago 
de Wit Guzmán pochází ze Španělska. 
Jmenován byl před pěti lety, ale zemi 
zná mnohem déle. Když před 20 lety 
v diplomacii začínal, tak byl stejně jako 
já v Bangui na nunciatuře sekretářem. 

Můžete nám hostitelskou zemi přiblí-
žit? 

Středoafrická republika je devětkrát 
větší než Česká republika. Má rozlohu 
623 tisíc km² a žije tam 5 milionů lidí. To 
je polovina oproti naší zemi. Křesťanů je 
50 % obyvatel. Katolíků a protestantů 
je to tam půl na půl. Animismus, tedy 
šamanství, vyznává 35 % lidí. Muslimů 
v zemi žije 15 %. Křesťanství přišlo do 
země před 125 lety. Země se pak stala 
francouzskou kolonií, kterou byla až 
do 60. let minulého století. Posledních 
několik let sužují zemi boje s povstalci. 

Co je vaším posláním ve Středoafrické 
republice?

Můj úkol je v zásadě dvojí: církevní a po-
litický. Nunciatura funguje jako jakási 
spojka mezi Vatikánem a místní církví, 
takže řešíme rozličnou korespondenci 
a podporu různých projektů. Nuncia-
tura v Bangui je často navštěvována 
biskupy, kněžími, řeholníky či zástupci 
různých organizací. A pak je zde politic-
ká rovina, kdy zastupujeme Svatý stolec 
během různých kulturních, politických 
či vojenských akcích.

V zemi už několik let probíhá konflikt 
mezi povstalci a vládními silami. Je tam 
nebezpečno? 

Stále tam působí rebelové. Vláda neo-
vládá celé území. Jsou tam podmino-
vané cesty. Člověk, když vyjede ven 
z hlavního města, tak neví, jestli doje-
de. Stává se, že někde něco bouchne, 
ale není to na denním pořádku. Občas 
se dočteme v novinách, že někde něco 
rebelové přepadli, něco zplundrovali, 
podpálili. 

Vyvražďují tam vesnice? 

To jsem neslyšel, ale úplně stačí, když 
jim je vypálí. Ti lidé tehdy hlavně při-
jdou o obživu. Pak to jde vše z huma-
nitární pomoci. V některých oblastech 
nefungují školy a nemocnice. V hlav-
ním městě to jakž takž funguje, ale 
v těch okrajových provinciích je to 
komplikované. Od té poslední rebelie, 
to už je asi 10 let, nefunguje výuka ve 
státních školách. Osmnáctiletá děcka 
nikdy nebyla ve škole. To je do budouc-
na problém. 

Co s tím můžete udělat? Církevní školy 
tam jsou? 

V zemi působí řeholní řády. Věnují se 
oblasti zdravotnictví a školství. Ale není 
jich tam tolik, aby pokryly všechno. 
Když už tam je nějaký řád, tak se za-
bývá nějakou školou, nemocnicí nebo 
jiným sociálně prospěšným projektem.

První zkušenosti z diplomatické mise 

P.  František  Staněk  navštívil  poprvé  od  svého  jmenování  adeptem  nunciatury  ve  Středoafrické 
republice svou rodnou Ostravu během velikonočních svátků. Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra
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v tropických poměrech střední Afriky
Jaké řády tam působí? 

Italští karmelitáni tam založili země-
dělskou školu a snaží se rozvíjet stře-
doškolská studia. Dnes už tam je jen 
jeden Ital a ostatní jsou Afričané. Jsou 
tam focolarínky, které mají základku 
a školku. Ve třídách je 60 až 70 dětí. 
A těch tříd je tam deset. Školu tam mají 
také komboniánky a sestry Nejsvětější-
ho Srdce. Často to mají ještě propojené 
se sirotčincem. Paradoxně, kdo je siro-
tek, tak má určitou jistotu, že dostane 
nějaké vzdělání. Protože o sirotčince se 
tam stará zase církev. Mezi sirotky jsou 
většinou holčičky, protože kluk se přece 
nějak o sebe postará – takový je tam 
názor. Sestry Matky Terezy tam také 
vedou sirotčinec. Církev se tam fakt do-
týká těch chudých. To stát úplně neřeší. 

Jaká je v této oblasti role nunciatury? 

Jedním z našich úkolů je ve spolupráci 
s Kongregací pro evangelizaci národů vy-
řizovat projekty, které místní církev po-
třebuje financovat. Velká část podpory 
jde přes tuto kongregaci, ale nejen přes 
ni. Když biskupové něco potřebují, tak 
si napíšou projekt, který musí nuncius 
prostudovat a dát k němu své vyjádře-
ní, posoudit, zda je to dobré, a musí to 
podepsat. 

A co všechno potřebují financovat?  

Všechno. Všechno žije z cizích peněz. Ne-
mocnice, školy, sirotčince. Život jakých-
koliv komunit, formace seminaristů, ži-
vot kněží, fungování biskupství. Prostě 
všechno. Tam produkují velmi málo. 

Jde to nějak změnit? Aby byli v nějaké 
oblasti soběstační?  

Chtěl bych to alespoň trochu změnit 
tím, že jim ukážu příklad hospodaření. 
Moje snaha je něco je naučit. Na zahradě 
nunciatury jsem vytvořil z bývalého kon-
tejneru kurník a začal chovat slepice. 
Máme vajíčka a kuřata. Plánujeme také 
chov koz. Obdělal jsem kousek zahrady 
a začal tam pěstovat zeleninu. 

Co vám tam všechno roste? 

Půda je dost železitá. Než jsem začal, 
musel jsem ji pohnojit. Neměl jsem 
kompost, ale ten už jsem založil, tak 
příště jej využiji. Zjistil jsem, že je tam 
potřeba odhadnout období dešťů a su-
cha. Já jsem něco zasadil a zalévali jsme 

to, ale neplodilo to. Místní mi říkali, že 
je to lepší zasadit v období dešťů. Také 
je velmi zajímavé, že ty plodiny, co pěs-
tujeme u nás, tam rostou velmi špatně, 
nebo lépe řečeno vyrostou, ale moc ne-
plodí. Brambory vůbec. Kořenová ze-
lenina tam jde dobře. Různé řepy a ty 
jejich plodiny jdou. Máme třeba ananas. 
Arašídům se daří úplně výborně. 

Jak se vůbec podzemnice olejná pěs-
tuje? 

Dá se do země a roste. Ty lusky jsou pod 
zemí. Roste to rychle, jak se vrátím, tak 
už skoro budou. Trvá to tak dva tři měsí-
ce. Mělo by se to pak vysbírat a nechat 
usušit. Může se to pražit, ale nemusí. 
Viděl jsem, jak tam arašídy praží na že-
lezné míse. Položí ji na oheň a točí s ní. 
Oříšky pražené na ohni jsou chutnější.

Takže se vám v diplomacii hodí zkuše-
nosti z tatínkovy chalupy? 

Jasně že je to inspirace z domova. To 
je bez diskuze. Měl jsem takovou před-
stavu, že to člověk zavede a oni budou 
rádi a budou v tom pokračovat. Nějak 
se to rozjelo. Teď víc přemýšlím nad 
tím, jak je do toho zapojit, aby si to vzali 
na zodpovědnost. Myslím tím řeholní 
sestry i naše dva zaměstnance, kteří 
jsou zahradníci.

A daří se to? 

Jde to ztuha. Ti lidé se musí pořád hlídat 
a kontrolovat. Každý chce mít vajíčka 
a salát. Ale to se neudělá samo. Já chá-
pu, že můžeme zajít na trh a koupit si 
to, ale pak jsou zase zbytky, které se 
vyhazují. Nějaký kompost, to tam vůbec 
neexistovalo. Tráva se pálí ještě zelená. 
Posekají ji a spálí. Sušenou zapálili až 
popršelo. Tam se stávají takovéto věci. 
Smradu všude. Říkám jim, že se to pálí, 
až je to suché. S tou jejich nezodpověd-
ností dost bojuju. 

Jak vaše zahradničení ocení nuncius? 

Když někdo přijde na nunciaturu, tak 
nuncius má potřebu to říct, že sekretář 
dělá to políčko. Pak se někteří přijdou 
podívat. Mají zájem. Jak jsem třeba za-
čal chovat kuřata, tak najednou všichni 
chtějí kuřata. Na to jsem musel říct stop. 
Nejdříve musíme mít to, co potřebujeme, 
až pak můžeme rozdávat. Já to vidím tak, 
že je to snaha něco udělat a někdo si toho 
třeba všimne. Teď jsme domluveni s kar-

melitány, kteří jsou v zemi hodně činní, že 
si od nás něco vezmou a že jim pomůžu. 

Kolik času můžete zahradě obětovat? 

Je to spíše aktivita pro volný čas. Tak na 
hodinu denně. Víc ne. To není tak, že 
bych tam někde tři dny v týdnu farmařil 
a stavěl kurníky. To mám až po práci, 
když je trocha času. Jdu někde něco po-
sekat, pohrabat. Je to spíše aktivita pro 
vyčištění hlavy. 

Čím se ti lidé vlastně živí? 

Trochu zemědělstvím, ale to je na dost 
nízké úrovni. Mají tam pár svých plo-
din, ale vůbec se to nedá srovnat s tím, 
jak to funguje u nás. My vymýšlíme, jak 
udělat lepší plodiny, jak to různě křížit, 
aby to bylo lepší a lepší. Tam je teplo 
celý rok. Minimálně 20 stupňů. Pořád 
tam něco roste. Hlady tam nikdo neu-
mře. Je to velmi zelená země, a přesto 
patří mezi nejchudší země světa. Mys-
lím si, že ta chudoba je mentální. V tom 
nedostatku vzdělání. 

Co vás čeká, až se vrátíte zpátky? 

To nevím, musím zkontrolovat, co se 
stalo. Jestli nepochcípaly slípky. Co kde 
spadlo, protože mám i na starosti chod 
baráku. Cokoliv se zkazí, uletí nebo 
podobně, musím to vyřešit. Uvidíme, 
co tam bude. A pak pomalu v červnu 
bude zasedání biskupské konference, 
tak někam s nunciem vyrazíme. Je tam 
devět diecézi. Bude zase nové kolečko 
projektů pro církev. A uvidí se, jak se 
bude země vyvíjet politicky. Jestli si nás 
prezident svolá jako diplomaty.

Děkuji za rozhovor. 

Pavel Siuda

Rozhovor s P. Františkem Staňkem 
o jeho zkušenostech z mise ve Stře-
doafrické republice bude pokračovat 
v příštím čísle.


